
Sevgili öğrenciler, 
Soruları olduğu kadar etkinliği ve konu anlatımları da yeni nesil olan 

Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defterlerimizi daha yakından tanımak için 
bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

Kolay öğrenmeyi sağlamak için 
üniteler,  hücrelere ayrılmış ve bu 
hücrelere ADIM ismi verilmiştir.

HÜCRELENMİŞ
ADIMLAR

Defterde baştan sona sabit 
bir şablon kullanmak yerine 
her sayfayı kendi özelinde 
tasarlayıp “bir sonraki sayfa 
nasıl?” merakı uyandıracak 
dergi tadında konu anlatımlı 
sayfalar hazırlanmıştır

DERGİ 
KONSEPTİNDE 
ANLATIM

Her adımın sonuna 
öğrenme - kavrama 
düzeyinden analiz - sentez 
düzeyine, tüm öğrenim 
basamaklarını ölçen test 
soruları konulmuştur. 
Analiz – sentez düzeyindeki 
sorular “Yeni Konsept 
Sorular” şablonu ile kullanı-
mınıza sunulmuştur.

ADIM
TESTLERİ

Sınavlara hazırlanırken 
geçmiş konulara bakmak 
veya genel tekrar etmek 
isteyenler için ünite 
başlarında; üniteyi görsel 
olarak özetleyen 
İNFOGRAFİKLER 
hazırlanmıştır.

İNFOGRAFİK
DESTEĞİ

Konunun anlatıldığı sayfalarda 
önemli bilgilerin yer aldığı, 
öğrencilere değer katacak “win” 
alanları oluşturulmuştur.

WIN

Üniteleri adımlara bölmekle 
yetinmedik, adımlardaki konu 
anlatımlarının daha kalıcı hale 
gelmesi için konunun hemen 
arkasına öğretmen eşliğinde 
veya bireysel kullanıma uygun 
pekiştirici uygulama ve 
etkinlikler eklenmiştir.

KAVRATICI
ETKİNLİKLER

Dergi Konseptinde Yeni Nesil 
Defterlerimizi belki her zaman 
yanınızda taşıyamazsınız ama 
üniteleri size bir çırpıda kuş 
bakışı inceleme fırsatı sağlayan 
MR özelliği ile infografikler her 
daim cebinizde.

MR 
ÖZELLİĞİ

7. SINIF  SOSYAL BİLGİLER

ÖRNEKTİR



Ünite 01
3 - 18

Ünite 02
19 - 78

Ünite 05
135- 165

Ünite 03
79 - 104

Ünite 06
166 - 194

Ünite 04
105 - 134

Ünite 07
195 - 217

218 - 220İÇ
İN

D
E

K
İL

E
R

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
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ADIM 1: İnsandan İnsana Giden Yol     
              (Syf. 5-11)

ADIM 2: Hızlı İletişim Güçlü Toplum 
              (Syf. 12-18)
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İletişim

Sen dili

Ben dili

Madde 20
Çocuk hakları

Kam
uoyu

Beden dili
Jest
Mim

ik

Madde 22

Sansür

İletişim
 Bir Sanattır

İletişim
: Duygu ve düşüncelerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılm

asıdır.

Yazılı İletişim
Sözsüz İletişim

 (Beden  Dili)

  Kitle iletişim
 araçlarının bütünüdür.

  Dergi, televizyon, gazete, radyo gibi.

Olum
lu bir iletişim

 için:

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE KAMUOYU

Etkili dinlem
ek

Göz tem
ası kurm

ak
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ak
Ben dilini kullanm
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Ses tonunu iyi ayarlam
ak
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ek

Medya:
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faaliyetlerini düzenlem
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e

am
acıyla kurulm

uştır.

Birleşm
iş Millet Çocuk Haklarına Dair 
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ede; Çocukların kitle iletişim
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İNSANDAN İNSANA GİDEN YOL

İletişim Çeşitleri

İletişimi Olumsuz Etkileyen Bazı Sorunlar

     İletişim, duygu ve düşüncelerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına denir.

    Ön yargı: Bir kimse ya da bir olayla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadan, önceden düşünülen bir takım yargılara veya 

kararlara varma durumuna ön yargı denir.

1 SÖZLÜ İLETİŞİM:  

Konuşarak kurduğumuz 

iletişimdir.

Örnek: Yüz yüze veya

telefonla yaptığımız

görüşmeler

2 YAZILI İLETİŞİM:  

Yazı kullanarak

gerçekleştirdiğimiz

iletişimdir.

Örnek: Mektuplar, faks

mesajları, elektronik 

postalar

3 SÖZSÜZ İLETİŞİM:  

Beden

hareketleri, jestler,

mimikler, vb. sözel

olmayan birçok unsur ile

yapılan iletişimdir.

KONUŞMACIDAN KAYNAKLI SORUNLAR

İyi hazırlanmamış konuşma metni

Eksik bilgi ve mesaj verme

Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma

Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma

Dinleyiciye karşı ön yargılı olma

Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama

DİNLEYİCİDEN KAYNAKLI SORUNLAR

Dikkatsiz dinleme

Bilgi eksikliği

Ön yargılı dinleme

Geri bildirim yapmama

Yetersiz algılama, yanlış yorumlama

Soru sormama

 

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkısı olduğu gibi topluma uyumlu bir vatandaş olmasına da 

katkı sağlar. Bundan dolayı iletişimi olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan kaçınmalıyız.

Beden dili ile yapılan iletişimde jest, el kol hareketlerini; mimik ise yüz ifadeleri ile yapılan hare-

ketleri ifade eder. Yapılan araştırmalar insanların iletişim sürecinde en çok beden dilini dikkate 

aldıklarını göstermektedir
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İletişimin Gücü
     Toplum içinde yaşayan bireyler birbirleri ile etkileşim içindedir. Bu nedenle her davranışımızın çevremizde bir etkisi var-

dır. Etkili bir iletişim için iletişimi olumlu yönde etkileyen tutum ve davranışları bilmek ve uygulamak çok önemlidir.

     Beden dili ile yapılan iletişimde jest, el - kol hareketlerini; mimik ise yüz ifadeleriyle yapılan hareketleri ifade eder.

    Yargılayıcı olma: Kişiyi dinlemeden onun hakkında karar vermek demektir.

a. İletişimi Olumlu Yönde Etkileyen Tutum ve Davranışlar:

1. Duygu ve düşüncelerimizi ifade etmeden önce iletişimi başlatıcı sözler kullanmalıyız.  

   (Selamünaleyküm, merhaba, iyi günler vb.)

2. Konuşurken karşımızdaki kişiye dönmeli ve onunla göz teması kurmalıyız.

3. Düşüncelerimizi açık ve anlaşılır bir dil ile ifade etmeliyiz.

4. Duygu ve düşüncelerimizi “ben dili” ile ifade etmeliyiz.

5. Karşımızdaki kişiye ön yargısız yaklaşmalıyız.

6. Empati kurarak karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışmalıyız.

7. Kullandığımız jest ve mimiklere (beden dili) dikkat etmeliyiz.

8. Karşımızdaki kişiyi “etkili dinleme” tekniği ile dinlemeliyiz.

9. İletişim kurarken nezaket ve görgü kurallarına dikkat etmeliyiz.

10. Yaşımıza uygun ve bizlere faydalı olacak kitaplar okumalıyız.

b. İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Tutum ve Davranışlar:

1. Sorgulayıcı tutum sergilemek.

2. Emir vermek.

3. Küçümsemek ve önemsememek.

4. Düşüncelerimizi ifade ederken “Sen dilini” kullanmak.

5. Suçlayıcı ve yargılayıcı bir dil kullanmak.

6. İsim (lakap) takmak, alay etmek ve dalga geçmek.

7. Nasihat edici veya tehdit edici bir dil kullanmak.

8. Ön yargılı olmak ve argo kelimeler kullanmak.

 Ben Dili: Duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki kişiyi suçlamadan ifade etmektir. 

Örnek; “Sınavdan kötü not almana üzüldüm.”

Sen dili: Karşımızdaki kişiyi eleştirici, yargılayıcı ve suçlayıcı bir dil kullanmak demektir. 

Örnek; “Çalışsaydın böyle olmazdı.” gibi

6
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c. Etkili Dinleme

Dinleme, iletişimin en etkili unsurlarından biridir.

Etkili iletişim, hem doğru dinlemeye hem de doğru konuşmaya bağlıdır.

İletişimde duygu ve düşüncelerin düzgün ifade edilmesi kadar dinlemek de çok önemlidir.

Dinlemek muhatabın karşısında sadece susmak değil aynı zamanda onun gözlerinin içine 

bakıp onu dinlediğini ifade eden sözler ve davranışlar sergilemektir.

Söz söylemede yücelik aramayın! Dinlemek söylemekten iyidir.
             Hz. Mevlana

1- İyi bir dinleyici dikkatini karşısındaki kişiye verir

4- Son sözü söylemek için çaba harcamaz.

2- Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

5- Dinlerken başka şeylerle meşgul olmaz.

7- Onu dinlediğini gösteren sözler söyler. (Evet, tamam gibi.)

3- Konuşmacıyla göz teması kurar.

6- Konuşmacıyı anlamak için onun jest ve mimiklerine dikkat eder.

8- Önemli yerleri not alır.

İYİ BİR DİNLEYİCİNİN ÖZELLİKLERİ
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Aşağıda verilen tutum ve davranışların iletişimi hangi yönde 

etkilendiklerini karşılarına işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle 

tamamlayınız.

Kendini tanıtmak

Ön yargılı olmak

Karşımızdaki kişiye nasihat etmek

Karşımızdakini sürekli teselli etmek

Ben dili kullanmak

Empati kurmak

Argo kelimeler kullanmak

Jest ve mimikleri kullanmak

Sadece kendi düşüncemizi doğru 

kabul etmek

İnsanları olduğu gibi kabul etmek

Hoşgörülü ve anlayışlı olmak

Konuyu dolandırmak

İsim (Lakap) takmak

Konuşan ile göz teması kurmak

Tutum ve Davranışlar Tutum ve Davranışlar

1. İletişim kurarken yaptığımız el, kol ve yüz hareketlerine............................................................................................................................................................ denir.

2. Başkalarını tanımadan onlar hakkında olumsuz düşünmemiz ........................................................................................................ olduğumuzu gösterir.

3. Olumlu iletişim kurmak istiyorsak kendimizi başkasının yerine koyarak .......................................................................................................... yapmalıyız.

4. Geçmişte, Roma sokaklarında asılı bilgilendirme afişleri ............................................................................................................................... iletişime örnektir.

5. İnsanların duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarmasına ................................................................................................................................................. denir.

6. Küçük yerleşim yerlerinde belediyelerin yaptığı anonslar ............................................................................................. iletişimin örneklerinden biridir.

7. Biriyle konuşurken onun ..................................................................................................................................................................................................................... bakmalıyız.

8. Karşımızdaki insanları ........................................................................................................................................................................................................................ dinlemeliyiz.

9. Başkalarıyla iletişim kurarken .................................................................................................................................................................... kurallarına dikkat etmeliyiz.

10. Karşımızdaki kişiyle iletişim kurarken cümlelerimizi ........................................................................................................................................ ile ifade etmeliyiz.

11. İletişim kurarken .................................................................................................................................................................................................................... bir dil kullanmalıyız.

nezaket

iletişim

jest ve mimik yazılı empati ön yargılı

sözlügözlerine sözünü  
kesmeden

açık ve  
anlaşılır

ben dili
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Adım - 01 | TEST - 01

1.  Söz ola kese savaşı,

  Söz ola kestire başı

  Söz ola ağılı aşı,

  Bal ile yağ ede bir söz

Yunus Emre

 Bu dörtlüğe göre, iletişim ile ilgili aşağıdakilerden han-

gisi kesinlikle söylenemez?

 A) İletişimde kullanılan kelimeler çok önemlidir.

 B) Söylediğimiz sözler karşımızdaki insanı olumlu veya 

olumsuz etkiler.

 C) İletişim doğru kurulmadığı zaman kötü sonuçlar do-

ğurur.

 D) İletişimde davranışların fazla önemi yoktur.

2. Gencin biri kürsüde konuşma yapan bir veterinere:

 – Siz baytardınız değil mi?

 diye sorunca, baytar (veteriner) gence şu cevabı vermiş:

 – Evet bir yeriniz mi ağrıyordu?

 Verilen diyalog sürecinde, gencin iletişimi olumsuz 

yönde etkileyen hangi davranışı sergilemiştir?

 A) Önyargılı olma B) Alay etme

 C) Tehdit etme C) İsim takma

3. Hayri: Merhaba! Bakkal amca.

 Bakkal: Merhaba ufaklık.

 Bu diyalogta yapılan iletişim hatası aşağıdakilerden 

hangisidir?

 A) Sen dili kullanma

 B) Emir verme

 C) İsim takma

 D) Ön yargılı olma

4. 

Bak oğlum! Başarılı

olmak için derslerine düzenli

ve çok çalışmalısın.

 Yukarıdaki görselde babanın, iletişimi olumsuz yönde 

etkileyen hangi tutumu sergilediği söylenebilir?

 A) Emir verme B) Ön yargılı olma

 C) Nasihat etme D) Alay etme

5. Gerçeği olduğu gibi konuşmak, gerçeğe saygı duymak 

ilişki hastalıklarının en güçlü ilacıdır.

Doğan CÜCELOĞLU

 Bu ifadeden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 A) İnsanlar duygularını açık ve anlaşılır bir dille ifade 

etmelidir.

 B) İnsanları ve olayları olduğu gibi kabul etmeli ve ona 

göre davranmalıyız.

 C) İletişim hataları insanlar arasında problemlere ne-

den olabilir.

 D) Kendimizi haklı çıkarmak için bazen yalan söyleyebi-

liriz.

6. Dinlemek iletişimin en temel faktörlerinden biridir. Top-

lumumuzda da dinleme ile ilgili birçok atasözü ve deyim 

türetilmiştir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin vurguladığı an-

lam iletişime olumsuz etki eder?

 A) Kulak asmamak

 B) Can kulağıyla dinlemek

 C) Söz gümüşse sükut altındır.

 D) Kulak kesilmek
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Bir profesör konferans vermek üzere salona girmiş. Ama bakmış ki salon, 

ön sırada oturan seyis (at bakıcısı) dışında boşmuş. Profesör, seyise sormuş: 

“Buradaki tek kişi sensin bu durumda konuşmalı mıyım, yoksa konuşmamalı 

mıyım?” Seyis cevap vermiş: “Ben bir ahıra girseydim ve bütün atların kaçıp 

bir tanesinin kaldığını görseydim, yine de onu beslerdim.” Bu sözlere hak veren 

profesör iki saatin üzerinde konuşmuş. Konferansın çok iyi olduğunu onaylanma-

sını isteyerek seyise “Konuşmamı nasıl buldun?” demiş. Seyis cevap vermiş: “Eğer 

ahıra girer, biri dışında tüm atların kaçtığını görseydim, onu beslerdim; ama elimdeki 

tüm yemi ona verip de hayvanı çatlatmazdım.” 

Bu olayda profesörün,

I .    İyi hazırlanmamış konuşma metni

II .   Eksik bilgi ve mesaj verme

III .  Dinleyiciye karşı ön yargılı olma

IV . Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama

iletişim hatalarından hangisini yaptığı söylenebilir?

A) I                              B) II                       C) III                           D) IV 

Kerem ve arkadaşları bahçede oyun oynarken arkadaşı Ahmet ona çarpar ve yere düşüp ağlamaya başlar. Bu durum 

üzerine bazı arkadaşları yere düşen Ahmet’e “önüne baksaydın böyle bir kaza olmazdı” diyerek onu suçladılar. Bu 

ifadelerden rahatsız olan Kerem arkadaşlarını uyarır ve kendilerini Ahmet’in yerine koymalarını ister. Bunun üzerine 

arkadaşları kendilerini onun yerine koyarlar ve Ahmet’ten özür dilerler.

Yukarıda verilen örnek olayda arkadaşlarının Ahmet’i anlaması  

iletişimi olumlu yönde etkileyen faktörlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Ben dili ile konuşmak

B) Empati kurmak

C) İsim takmak

D) Ön yargılı olmak

Etkili iletişim kurmak çevremizdeki insanlarla ilişkilerimiz açısından çok önemlidir. İletişim anında bulunduğumuz 

ortamdaki eşyaları düzenleme şeklimiz ve giysilerimiz de iletişimin bir parçasıdır. Sözlü iletişim sırasında, içinde bulun-

duğumuz duygu durumuna ilişkin ses tonumuz, vücut hareketlerimiz, yüz ifadelerimiz, konuşmanın içeriği kadar etkili 

olabilir. Kimi zaman beden dilimiz, söyleyeceğimiz sözlerden daha fazla mesaj verir. Kullanacağımız ifadeleri bilinçli ve 

samimi bir şekilde aktarmamız, etkili iletişimde çok önemlidir.

Buna göre iletişim ile ilgili,

I .   İletişimde en önemli şey kişinin doğru kelimeleri kullanmasıdır.

II .  İletişimde sözlü mesajlar kadar sözsüz mesajlar da önemli rol oynar.

III . Doğru iletişim birçok faktörün bir araya gelmesi ile ortaya çıkar.

ifadelerinden hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I                                  B) I ve II                                                 C) II ve III                                D) I, II ve III.
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4. Sen dili, karşımızdakini suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamaya örnek gösterilemez?

5.

Bu açıklamalara göre;

I .   Trafikteki ambulansın sirenini duyan sürücülerin ambulansa yol vermeleri

II .  Müezzinlerin minare hoparlöründen ezan okumaları

III . Hakemin, topu hızla yere vuran futbolcuya kırmızı kart göstermesi

durumlarından hangileri sözsüz iletişim ile ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I                                      B) Yalnız III                                     C) I ve II                             D) I ve III

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

Sözlü iletişimde kişiler sesler 

ile işaretlerini aktarırlar. Bu 

iletişimde insanlar yüz yüze 

olabilir veya olmayabilir. 

Burada önemli olan kelime 

ve sözcüğün söyleniş tarzıdır 

(vurgulama, duraklama, ton-

lama, vs.).

Yazılı iletişimde 

kişiler yazılı hale 

getirdikleri metinleri, 

grafikleri, çizimleri 

vb. dökümanları el-

den ele veya çeşitli 

araçlar yardımıyla 

birbirlerine aktarırlar.

Sözsüz iletişimde kişiler ne seslerini kul-

lanırlar ne de yazılı herhangi bir dökümanı 

kullanırlar. Kişiler bu iletişim tipinde jestler, 

mimikler, beden hareketleri gibi görsel 

göstergeler ile işaretlerini iletirler. Beden 

dilinin kullanıldığı bu iletişim tipinde kişi-

lerin kolunun bir hareketi çeşitli anlamlar 

taşıyabilir.

Öğretmenim 
kendimi rahatsız 
hissediyorum. 
Bugün için sizden 
izin isteyebilir 
miyim?

Bugünkü yazılı-
dan kaç aldın?
- 
Çalışsan böyle 
olmazdı. Böyle 
giderse sınıfta 
kalacaksın.Zayıf aldım maa-

lesef.
- 
Çalıştım ama öğ-
retmen zor sordu.

Sınavdan 90 aldım. 
Sen kaç aldın?
- 
Biraz daha 
çalışırsan profesör 
olacaksın.

Yavrum, başarılı 
olmak için çok 
çalışmalısın.
- 
Çalışmazsan ba-
ban tablet oyunu-
nu yasaklayacak..

Ben 30 aldım.
- 
Öğretmen zor 
sordu ne yapayım. 
Kolay sorsaydı 
ben de 90 alırdım.

Rahatsılanmana 
üzüldüm.  Bir 
an önce iyileşip 
derslerine dön-
meni bekliyorum.

Çalışıyorum anne 
ama matematiği 
yapamıyorum. 
Zaten çalışsam 
da olmayacak.

A) 

C) 

B) 

D) 

1

1

3

2

1

1
2

4
3

2 3

4

2
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HIZLI İLETİŞİM GÜÇLÜ TOPLUM

a. Kitle İletişim Araçları
    Duygu, düşünce ve gelişmeleri kısa sürede büyük insan topluluklarına aktaran araçlara kitle iletişim araçları denir.

    Bu araçlar yazılı, sözlü (işitsel) hem görsel hem de işitsel olmak üzere üç gruba ayrılır.

    Medya: Yazılı, sesli ve görsel tüm kitle iletişim araçlarına denir. Medyanın, sosyal iletişim ve etkileşim gücü artmıştır. Bu geliş-

meler günümüzde “sosyal medya” ve “dijital medya” kavramlarını ortaya çıkarmıştır.

Yazılı Kitle İletişim 

Araçları

(İşitsel) Sözlü  

Kitle İletişim Araçları

Görsel ve İşitsel 

Kitle İletişim Araçları

 Gazete

 Kitap

 Dergi

 Afiş

 Broşür

 Radyo

 Telsiz

 Telefon

 Televizyon

 İnternet

 Sinema

 Bilgisayar

 Akıllı telefon

1- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ YARARLARI

. Bireylerin dış dünyayı tanımasını sağlar.

. Ticari ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapar. (Reklam gibi)

. Farklı ülke ve kültürleri tanımamızı sağlar.

. Toplumu ilgilendiren konularda kamuoyu oluşmasını sağlar.

. Kültürel değerlerin genç nesillere aktarılmasını sağlar.

. Toplumlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.

  (Deprem, sel vb. doğal afetlerde.)

. Yeni bilgiler edinmemizi, eğlenceli ve keyifli vakit   

  geçirmemizi sağlar.

. E-devlet, E-market, E-ticaret, E-eğitim gibi uygulamalar ile  

   hayatımızı kolaylaştırır.

2- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ZARARLARI

. Kişiler arası iletişimi ve sosyal bağları azaltır.

. İletişim kopukluğuna neden olur.

. Zamanın boşa harcanmasına neden olur.

. Ruhsal ve bedensel sağlık sorunlarına neden olur.  

  (Obezite, korku, saldırgınlık vb.)

. Kültürel yozlaşma ve millî benliğin kaybedilmesine  

  sebep olabilir.

. Yazışmalarda simge kullanımının artması dilin niteliklerine  

   zarar verir.

. Çeşitli işletim sistemine yerleşen kötü amaçlı yazılımlar bizlerle 

ilgili bilgileri toplayarak özel hayatımızın gizliliğine zarar verebilir.

 Kamuoyu: Bir konu hakkında halkın benimsediği genel düşünceye denir. Örneğin; köylerine yakın 

bir yere fabrika yapılacağını televizyon ve gazetelerden öğrenen köylüler fabrikanın köy hayatını 

olumsuz etkileyeceğini düşünmüşler ve fabrika yapımına karşı çıkmışlardır. Köylünün bu ortak 

görüşüne kamuoyu denir. Bu ortak görüşün oluşmasında kitle iletişim araçlarının büyük rolü 

vardır.

 
Roma İmparatorluğu almış olduğu kararları papi-

rüs bitkisinden elde edilen bir çeşit kâğıda yazar 

ve halka duyururdu. Günümüzde kullandığımız 

gazetenin ilk çağlardaki örneklerinden biri budur.

ADIM
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b. Medya ve Toplumsal Değişim

    Teknolojinin gelişmediği dönemlerde insanlar birbirleriyle iletişim kurmak için  

uzun zaman harcarlardı. Örneğin; bir kişinin diğerine yazdığı mektup günler ve  

haftalar sonra eline geçmekteydi. Zamanla iletişimi sağlayacak birçok alet üretildi.

    2000’li yılların başında akıllı telefonların icadı ile kişiler birbirleriyle sesli ve  

görüntülü konuşabildikleri gibi birbirine resim, video veya gerekli olan evrakları da internet 

üzerinden göndermeye başladılar ve böylece birçok ihtiyaçlarını kısa sürede giderdiler.

    Günümüzde dünya üzerinde hemen her yerde var olan medya, ulusal ve uluslararası 

etkileşimi sağlamaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi ile toplumumuzda televizyonun yerini alan ve giderek gelişen 

genel ağ toplum yapısında birçok etkiye sahip olmuştur.

c. Genel Ağ’ın Topluma ve Kültüre Etkileri

    Genel Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık sağlaması Genel Ağ üzerinden eğitim (e-eğitim) anlayışını ortaya çıkarmıştır.

    Haberi ve bilgiyi pek çok farklı kaynaktan alabilme imkânı sunar.

    Genel Ağ üzerinden ticaret imkânı, bireylerin alışveriş yapma alışkanlıklarının da değiştirmesine neden olmuştur.

    Sanal market veya e-market alışveriş, yeni bir ekonomik kültür anlayışı ortaya çıkarmıştır.

    Devlet ile birey arasındaki ilişki hızla elektronik ortama taşınmaktadır.(İkametgâh alma, sınav başvuruları vb.)

    Farklı kültürler arasındaki etkileşimi arttırarak kültürel değişimlere neden olmaktadır.

    Sosyal medya kullanımı ve mesajlaşma sırasında kullanılan yabancı kökenli sözcükler dilimizde bozulmalara yol açmıştır.

    Genel Ağ kullanımının artmasıyla aile ve akrabalık bağları daha da zayıflamıştır.(Bayram ziyareti yerine bayram mesajı gibi)

d. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Akıllı İşaretler

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), radyo, televizyon ve Genel Ağ faaliyetlerini düzenle-

mek ve denetlemekle görevlendirilmiştir.

    Devletimiz medya ve iletişim araçlarının özellikle çocuklara olan etkisini azaltmak amacıyla hem RTÜK’ü görevlendirmiş hem 

de “Medya Okuryazarlığı” projesini hazırlamış ve uygulamıştır. Medya okuryazarlığı dersinin amacı öğrencinin medya karşısında 

pasif bir alıcı olmak yerine medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını sağlamak ve ekranda izlediklerini “gerçeklik” ve “kurgu” bakı-

mından ayırt etme becerisi kazandırmaktır.

 
Türkiye’de kitle iletişim araçlarının kullanımı:

   Türkiye’de aktif sosyal medya kullanımı 48 milyon civarında (Aynı kişilerin farklı hesapları dahil)

   Kullanıcılar günde 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor.

   Ülkemizde televizyon karşısında geçirilen vakit ise günlük ortalama 2 saat.
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İletişim Özgürlüğü
    İletişim, gerekli ve önemli bir ihtiyaç olmasının yanı sıra temel bir insan hakkını da ifade etmektedir.

    Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve  

yayılabilmesini sağlar.

    Düşünce ve ifade özgürlüğü gibi kişisel haklarımızı basın ve yayın araçları olmadan büyük ve geniş kitlelere ulaştırmak im-

kânsızdır. 

        İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz aşağıdaki maddeler ile Anayasamız tarafından 

güvence altına alınmıştır.

    Tekzip: Yalanlama ve düzeltme demektir. Kişiler kendisiyle ilgili yanlış veya yalan haber yapılması halinde bu haberlerin 

düzeltilerek yeniden yayınlanmasını isteme hakkına sahiptir.

Madde 20

Madde 22

Madde 26

Madde 32

Madde 28

Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir...

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır...

Basın hürdür sansür edilemez. Devlet , basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alır.

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama 

ve yayma hakkına sahiptir...

Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe 

aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır.

v

Taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren 

her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve 

olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar

Taraf devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul eder. Çocuğun özellikle top-

lumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik 

çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlar.

Çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırları ile bağlı 

olmaksızın yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir 

araçta her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi öz-

gürlüğünü içerir.

MADDE 12

MADDE 13

MADDE 17

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde çocukların kitle iletişim özgürlüğünden 

doğan haklarının korunmasını sağlayan maddeler vardır.

 Bize ait olan bilgi ya da görsellerin bizden izinsiz olarak 

yayınlanması hem özel hayatın gizliliği hem de kişisel 

verilerin korunması kanununun ihlaline yönelik bir 

davranıştır. Bu tür durumlarda kolluk kuvvetlerine ve 

cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmalıyız.
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Aşağıda verilen bilgilerin doğru yada yanlış 

olduklarını kutucuklara işaretleyiniz.

D Y

1.
Kitle iletişim araçları insanlar arası 
etkileşimi artırır.

2.
Kitle iletişim araçlarının uzun süre 
kullanımı sağlık sorunlarına neden 
olur.

3.
Sosyal medyada sürekli vakit geçir-
mek kişilerin sosyalleşmesini sağlar.

4.
Gelişmeleri en hızlı ileten kitle ileti-
şim aracı gazetedir.

5.
Günümüzde mektup ve posta kuşları 
ile iletişim tamamen sona ermiştir.

6.
Ülkemizde ilk radyo yayınları kurtu-
luş savaşı sırasında başlamıştır.

7.
Kitle iletişim araçları kültürel değer-
leri olumsuz etkileyebilir.

8.
Günümüzde kitle iletişim araçları eği-
timden, sağlığa ticaretten, askeriyeye 
kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

9.
Kitle iletişim araçları, iletişimde yaşa-
nan bütün sorunları çözmüştür.

10.
Kitle iletişim araçlarının aşırı kullanı-
mından dolayı yeni hastalıklar ortaya 
çıkmıştır.

11.
Kitle iletişim araçları yardımlaşma ve 
dayanışmaya katkı sağlar.

12.
Akıllı telefonlar sayesinde tüm ileti-
şim sorunları çözülmüştür.

13.
Kitle iletişim araçları sayesinde kü-
tüphaneler cebimize kadar girmiştir.

1. Geniş kitlelere bilgi aktaran araçlara ................................................

.................................................................................................... araçları denir.

2. Ülkemizde en fazla kullanılan kitle iletişim aracı .....................

......................................................... ve ...........................................................dur.

3. İnsanların bir konu hakkındaki ortak fikrine ..................................

....................................................................................................................... denir.

4. İnsanların akıllı telefonlar vasıtasıyla haberleştiği, resim 

ve video paylaştığı platformlara ..........................................................

....................................................................................................................... denir.

5. ....................................., .................................... ve ................................. görsel 

iletişim araçlarına örnek gösterilebilir.

6. Kitle iletişim araçları ......................................, .................................... ve 

.............................................................................. olmak üzere üçe ayrılır.

7. Aşırı kullanımdan dolayı hastanelerde ............................................

............................................................. bağımlılığı bölümleri açılmıştır.

8. ......................................................................................................... başlangıçta 

ailelerin birlikte vakit geçirmesini sağlarken sonraları aile 

bireyleri arasında iletişim kopukluğuna neden olmuştur.

9. Bir kimselerin izinsiz fotoğrafını çekmek anayasamızın 

20. maddesindeki ........................................................ gizliliği ilkesine 

aykırıdır.

10. Hakkımızda yapılmış yanlış veya yalan haberleri ...................

............................................... hakkımızı kullanarak düzelttirebiliriz.

Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanlarıy-

la tamamlayınız.

özel  
hayatın

kamuoyu

kitap

kitle  
iletişim

internet

akıllı  
telefonlar

görsel

gazete

televizyon

televizyonlar

tekzip

işitsel

dergi

sosyal  
medya

hem işitsel  
hem görsel
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Adım - 02 | TEST - 01

1. Aşağıdaki görsel televizyonun çocuklar üzerindeki etki-

sini araştırmak için yapılmış bir çalışmadan alınmıştır. 

 

 Bu çizimlere bakılarak aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz?

 A) Televizyon çocukların zihin  gelişimini etkilemektedir.

 B) Televizyon izleyen çocukların ayrıntı verme gücü 

azalmaktadır.

 C) 7 yaşından küçük çocuklar kesinlikle televizyon izle-

memelidir.

 D) Kitle iletişim araçlarının bilinçli kullanılması gereklidir.

2. . Cep telefonunu kapatıp Haziran’a kadar sınava hazır-

lanan bir öğrenci 160 sorudan 153’ünü cevaplayarak 

tıp fakültesini kazandı.

 . Çok fazla televizyon izleyen öğrenciler ders çalışma-

nın çok sıkıcı olduğunu ifade ettiler.

 . Ormanda kaybolan kampçılar telefonlarındaki GPS 

özelliği ile yollarını buldular.

 Verilenlen bilgilerden hareketle iletişim araçlarıyla ilgili;

 I. Kitle iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz yanları 

vardır.

 II. Televizyonun bilinçsiz kullanılması eğitimi olumsuz 

etkilemektedir.

 III. Kitle iletişim araçlarının doğru kullanımı hayatımızı 

kurtarabilir.

 IV. Eğitim çağındaki kişilere kitle iletişim araçlarını kul-

lanmaları yasaklanmalıdır.

 yargılarından hangileri söylenebilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız IV

 C) II ve III D) III ve IV

3. . Haberler

 . Belgeseller

 . Ders içerikli yayınlar

 Yukrıda verilenlere göre televizyonun etkileriyle ilgili 

hangisi söylenirse yanlış olur?

 A) Sağlıklı yaşamamızı sağlar. 

 B) Kültürel birikim edinmemizi sağlar.

 C) Uzaktan eğitim almamızı sağlar.

 D) Bizi günlük gelişmelerden haberdar eder.

4. 2017’de Türkiye’de internet ile ilgili yapılan bir araştırma-

da, 

 . İnternet imkanına sahip ailelerin oranı % 80,7

 . İnternet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren ya da 

alan bireylerin oranı % 24,9 (16 - 74 yaş)

 . Bireylerin % 42,4’ü e-devlet hizmetleri kullandı.

 . İnsanlar en çok internet üzerinden giyim ve spor mal-

zemesi siparişi verdi.

 Bu bilgilerden internet kullanımı ile ilgili aşağıdaki yar-

gılardan hangisi çıkarılamaz?

 A) İnternetten E-devlet hizmetleri alanında yararlanıldı-

ğına

 B) İnternet imkânına sahip olmayan ailelerin oranının 

yaklaşık %20 olduğuna

 C) İnsanların interneti kullanma nedenlerinin farklılık 

gösterdiğine

 D) Ülkemizde en çok kullanılan kitle iletişim aracının te-

levizyondan sonra internet olduğuna

5. Ülkemizde yayın yapan televizyon ve radyo kanalları 

RTÜK tarafından denetlenir.

 Aşağıdakilerden hangisi kanalların denetlenme gerek-

çelerinden biri değildir?

 A) Çocukların ve gençliğin ruh sağlığının korunması

 B) Kültürel yapının bozulmasının önlenmek istenmesi

 C) Aile hayatının korunmaya çalışılması

 D) İfade özgürlüğünün önüne geçilmeye çalışılması

16

ÖRNEKTİR



S
O

R
U

L
A

R
A

D
IM

- 
0

2
 |

 Y
E

N
İ 

K
O

N
S

E
P

T

Televizyon programına konuk olan ünlü bir bilim insanı, protein bulunan gıdaların sağlığımız için çok yararlı bir besin 

kaynakları olduğunu, her gün mutlaka belli miktarlarda protein içeren gıdalar tüketilmesi gerektiğini anlattı. Aynı prog-

ram, birkaç televizyon kanalı tarafından haber bültenlerinde gösterildi. Program sonrasında yapılan araştırmaların et 

süt ve yumurta tüketiminin arttığı belirlendi.

Bu bilgiler kitle iletişim araçları ile ilgili aşağıdakilerden  

hangisini gösterir?

A) Kitle iletişim araçları insanların yaşam tarzı üzerinde etkiye sahiptir.

B) Kitle iletişim araçları sadece bilgilendirme amacıyla kullanılmalıdır.

C) Kitle iletişim araçları insanların eğlenmesini sağlar.

D) Toplumu en fazla etkileyen kitle iletişim aracı televizyondur.

1.

2.

3.

* Sosyal medya, kendilerini ifade edebilme ve yeteneklerini sergileyebilmeleri açısından bazı kişilere olumlu olarak etki 

eder.

* Sosyal medyanın gelişiminden önce, dini ve milli bayram-

larda, doğum günlerinde ya da ölümlerde insanlar birbirlerini 

arayıp hal hatır sorar, aile büyüklerine yapılan ziyaretlerde 

muhabbetler edilir ve insanlar arasında samimi bir ortam 

oluşurdu.

* Sosyal medya iyi ya da kötü etkilerini ilk önce insan üzerin-

de göstermeye başlar daha sonra psikolojisi ve davranışları 

değişen bireyler ile birlikte iyi ya da kötü yönde, toplumun 

da sosyolojik, psikolojik ve kültürel özelliklerinde değişmeler 

görülür.

Buna göre;

I . Sosyal medya toplumun gelenek ve göreneklerinde değişime neden olabilir.

II. Sosyal medyanın zararlı yönleri yararlı yönlerinden fazladır.

III. Sosyal medya bazı bireylerin iletişim kabiliyetini kuvvetlendirebilir.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I.                                      B) I ve II.                                       C) I ve III.                                      D) I, II ve III.

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte küçük işletmeler büyük çaplı işletmelerin sahip olduğu ma-

liyetlere katlanmadan dünya piyasasına satış yapabilmektedir. İnternet kullanımı bireylerin aile 

hayatının gizliliğini aşındırmış hatta ortadan kaldırmaktadır. Sosyal medya üzerinden fikirlerin 

paylaşılması seçmen kararları üzerinde önemli değişiklere neden olmaktadır.

Bu bilgilerde internet kullanımının aşağıdakilerden hangisine etkisinden söz edilmemiştir?

A) Ekonomik hayata

B) Siyasi hayata

C) Sosyal hayata

D) Dini hayata

75

250450
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4.

5.

6.

Medyanın görsel ve işitsel yayınları, kültürel değişimlere neden olduğu gibi farklı kültürler arasındaki etkileşimi de 

arttırmaktadır. İletişimin dünyada yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum kültürel alışverişi 

hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu açmıştır.

Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medyanın Kültür Üzerindeki Etkisi                                                      

B) Medyanın İletişimi Kolaylaştırması

C) Kültürler Arası Etkileşimin Nedenleri                                                  

D) Kültürel Değişim ve Sebepleri

...........................................................................................................................

Bu görseller ve açıklamalar anayasamızda verilen iletişim ile ilgili yasalardan hangisinin ihlal edildiğine kanıt gös-

terilebilir?

A) Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır...

B) Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir...

C) Basın hürdür sansür edilemez. Devlet , basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirler alır.

D) Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişinin haysiyet ve şerefine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı  

    yayınlar yapılması hallerinde tanınır.

Devletimiz medya ve iletişim araçlarının özellikle çocuklara olan etkisini azaltmak amacıyla hem RTÜK’ü görevlendir-

miş hem de “Medya Okuryazarlığı” projesini hazırlamış ve uygulamıştır.

Buna göre;

I.                                                            II.                                                         III.

akıllı işaretlerden hangisinin yer aldığı program 7 sınıf öğrencilerinin izlemesi için uygundur?

A) Yalnız I.                                     B) I ve II.                                     C) II ve III.                                 D) Yalnız III.

Aile hayatımıza ait fotoğraflar  
izinsiz yayınlanamaz.

Kimsenin evi ve özel yaşamı  
gözetlenemez.
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ADIM 3: Beylikten Cihan Devletine     
              (Syf. 22-31)

ADIM 4: Kuruluş Dönemi Padişahları 
              (Syf. 32-40)

ADIM 5: İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın 
              (Syf. 41-50)

ADIM 6: Avrupa’da Uyanış 
              (Syf. 51-60)

ADIM 7: Değişen Dünyada Değişen  
              Osmanlı   (Syf. 61-69)

ADIM 8: Osmanlı’dan Kalan Mirasımız 
              (Syf. 70-78)
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 İlhanlı (Moğol) Devleti  (1256 – 1335)

 Türkiye Selçuklu Devleti  (1075 – 1308)

 Bizans İmparatorluğu  (476 – 1453)

 Trabzon Rum İmparatorluğu  (1204 – 1461)

 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan  

   Türk beylikleri

BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE

Kayıların Anadolu’ya Gelişi

Osmanlı Devleti Kurulduğu Sırada Anadolu’da Bulunan Devletler

Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinde Etkili Olan Faktörler

İskan Politikasının Amaçları

Kara
ko

yunlular

K A R A D E N İ Z

OSMANLILAR

SIR
BİS

TAN

A K D E N İ Z
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BULGARİSTAN

MEMLÜKLER

Celayirliler

Kıbrıs

Rodos

Girit

Sofya

Belgrad

Selanik

Eğriboz

Bursa

İzmir
Alaşehir

Manisa

Menteşeoğulları
Tekeoğulları

Hamitoğulları

Antalya

Alaiye

Konya
Akşehir

Silifke

Kayseri

Ankara
Ahi ler

Sivas

Amasya 

SamsunCanikoğulları

Sinop

Kütahya

Erzurum

Trabzon

Trabzon Rum İmp.

Harput

MARMARA
DENİZİ

Varna

Amasra

EFLÂK

KIRIM

M
A

C
A

R
İS

TA
N

B
O

S
N

A

BOĞDAN

Atina

Mora

İstanbul

Kerson SuğdakDobruca
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2500 500 km

  Moğolların batıya doğru ilerlemesiyle Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı Boyu Anadolu’ya gelmiştir.

  Önce Ahlat’a (Bitlis) gelmiş, I. Alaaddin Keykubat Dönemi’nde de Karacadağ eteklerine (Ankara) yerleştirilmişlerdir.

  Daha sonra Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı Boyu, Bizans’a baskıyı artırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için Söğüt ve  

     Domaniç’e yerleştirildiler.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Sırasında Anadolu ve Balkanların Durumu

Kayılar Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak olarak 
kullanmışlardır
Kayı: Kuvvet ve kudret sahibi anlamlarına gelir. 
Bayrağında iki ok ile bir de yaylı ok yer alır.

1. Beyliğin coğrafi konumu

2. Bizans’ın eski gücünü kaybetmiş olması

3. Anadolu beylikleri ile iyi ilişkiler kurulması

4. İyi yetişmiş yöneticilerin olması

5. Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

6. Ahilerin desteğinin sağlanması

7. Gaza ve cihat anlayışı

8. Osmanlı’nın adaletli ve hoşgörü politikası  

   (İstimalet Politikası)

9. Balkanlarda uygulanan iskân politikası

 Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak. 

 Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak.

 Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek ve düzenli 

vergi almak.

 Boş arazileri tarıma açmak ve vergi gelirini artırmak.

 İslamiyet’in yayılmasını sağlamak.

 Sorunlu ailelerin göç ettirilerek sorunların çözülmesini  

sağlamak.

    Ahi: Kelime anlamı eli açık, cömert ve yardımsever demektir. Türkiye Selçuklu Devleti’nde  

      esnafların oluşturduğu teşkilattır.

   İskân: İnsanların biryere yerleştirilmesi ve yurtlandırılması demektir.

   Balkan: Coğrafi olarak Bulgaristan ve Yunanistan’dan Bosna’ya kadar olan bölgenin genel adıdır. 

   1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı sonucunda Anadolu’da ikinci beylikler dönemi başlamıştır.

ADIM
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 Osmanlı Devleti’nin büyümesinde güçlü ekonomik ve toplumsal yapısı etkili olmuştur.

 Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç hâline gelmesinde esnaf ve zanaatkârlar arasında dayanışmayı sağlayan Ahi teşkilatının büyük 

bir rolü vardır.

 Fetihlerle birlikte belirli ticaret yollarının ele geçirilmesi ve pazarlardan alınan vergiler Osmanlı ekonomisinin canlı olmasını 

sağlamıştır.

 Osmanlı Devleti’nde toplum yönetilenler (reaya) ve yönetenler (askeri) olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

a) Osmanlı Toplumu ve Ekonomik Yapısı

Köylü:

 Osmanlı Devleti’nde halkın büyük bölümü köylerde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlardı.

 Köylerde yaşayan ve tarımla uğraşan Müslümanlardan 1/10 oranında öşür, gayrimüslimlerden ise 2/10 oranında haraç adında 

vergi alınırdı.

 Köylüler tarım ve hayvancılık dışında madencilik ve çeltik (pirinç) işleriyle de uğraşırlardı.

 Ekonomisinin temeli tarıma dayalı olan Osmanlı Devleti, başarılı bir şekilde uyguladığı iskân politikasıyla tarım sektörünü sürekli 

canlı tutmuştur.

Şehirli:

 Şehirlerde yaşayanlar ticaret ve zanaat ile geçimini sağlardı. Rum, Ermeni ve Yahudilerin yanısıra Türkler de ticaret ile uğraş-

mışlardır.

Göçebeler:

 Halkın bir kısmı da yazın yaylaklarda, kışın kışlaklarda yarı göçebe bir hayat sürdürmüştür.

Bunlar, şehirlerdeki nüfusun et, yağ, yoğurt, tereyağı ve peynir ihtiyaçlarını karşılardı. Konargöçerler (göçebe) ayrıca kasaplık, ke-

reste yapımı ve kale tamirciliği de yaparlardı.

1) Yönetilenler (Reaya – Halk)

2) Yönetenler (Askerî)

Merkez: İstanbul

Taşra: Anadolu ve Rumeli başta olmak üzere merkezden uzak yerlere verilen isimdir.

Osmanlı Devleti’nde yönetenler üç gruba ayrılmıştır.

Seyfiyye:

 Yönetim ve askerlik görevini üstlen-

miştir.

 Sadrazam başta olmak üzere merkez 

ve taşradaki idari ve askeri sınıftır. 

(Sancak Beyi, Beyler Beyi vs.)

İlmiye:

 Adalet ve eğitim işlerini yürüten ka-

zasker, şeyhülislam, kadı ve müder-

rislerden oluşur.

Kalemiye:

 Yazışma ve mali işleri yürüten sınıftır.
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b) Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti

c) Osmanlı Devleti’nde İstimalet Politikası

 Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazade Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasında Abdalân-ı Rum (Dervişler), Ahiyân-ı Rum (Ahiler), Baciyân-ı 

Rum (Kadınlar), Gaziyân-ı Rum (Gaziler ve Alpler) adı verilen teşkilatların da büyük katkısı olduğundan bahsetmiştir.

a. Osmanlı Devleti’nde Gaza ve Cihat Anlayışı

 Gaza ve cihat anlayışı Osmanlı Devleti’nin büyümesinde çok önemli bir işleve sahip olmuştur.

 Özellikle, daha önce Anadolu’ya yapılan Moğol ve Haçlı saldırılarından sonra gaza ve cihat kavramları daha bir önem kazanmış 

ve Osmanlı Devleti’nin Bizans’a karşı yaptığı seferlerde Anadolu’da büyük destek görmesini sağlamıştır.

 Osman Gazi’nin şöhreti özellikle Bizans üzerine yaptığı seferlerden sonra Anadolu’da yayılmıştır.

b. Osmanlı Devleti’nin Gaza ve Cihatta ki Amacı

 Osmanlı Devleti’nin gaza ve cihattaki amacı bütün insanları zorla Müslüman yapmak değildir. Amaç İslam’a girmek isteyenlerin 

İslam’ın hâkimiyeti altında huzurla yaşamalarını temin etmektir. İsteyen İslam’ı seçmiş, istemeyen de cizye (vergi) vermek suretiyle 

güvenli ve istediği gibi yaşama hürriyetini kullanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerdeki halkın gönlünü kazanmak ve onların devlete bağlılıklarını arttırmak için uyguladığı fetih 

anlayışına istimalet politikası denir. Yıllarca Osmanlı yönetimi altında yaşamalarına rağmen dil, din, örf ve adetlerini yıllar boyu öz-

gürce yaşayan Balkan milletlerinin bugün hâlâ kendi dillerini konuşması ve dinlerini yaşıyor olması bunun en somut göstergesidir.

Osmanlı Devleti’nin İstimalet Politikası Çerçevesinde Yaptığı Uygulamalar

 Fethedilen yerlerdeki halka iyi davranma

 Halkın can ve mal güvenliğini sağlama

 Halkın inanç, gelenek ve göreneklerine saygı gösterme ve baskı yapmama 

   (Fethedilen bazı bölgelerdeki halklara emannameler verilmiştir)

 Vergilerin ödenebilir hâle getirilmesi veya verginin tamamen kaldırılması

 Yaşlı, hasta, çocuk, sakatlardan ve din görevlilerinden vergi alınmaması

 Halkın sorunlarına adalet ile hükmedilmesi

 Halka karşı hoşgörü ve müsamahalı davranması

 
   Abdalân-ı Rum: Askerlerden önce fethedilecek bölgeye gidip insanların gönüllerini  

      kazanmaya çalışan kişilerdir.

   İstimalet: Kelime anlamı olarak meylettirme, cezbetme ve gönül alma anlamlarına  

      gelmektedir.
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d) Osmanlı Devletinin Askerî Yapısı

1 ) Kapıkulu Askerleri

2) Eyalet Askerleri (Tımarlı Sipahiler)

3) Yardımcı Kuvvetler

 Osmanlı ordusu, Orhan Gazi dönemine kadar eli silah tutan herkesin katılımıyla  

   oluşmuştur.

 Orhan Gazi döneminde Yaya ve Müsellem (atlı) adıyla ilk düzenli orduya geçilmiştir.

 I. Murat döneminde devşirme sistemiyle, merkezin güvenliğini sağlayan Kapıkulu ordusu  

   oluşturulmuştur.

 Taşranın güvenliğini sağlayan ve ordunun büyük bölümünü oluşturan Tımarlı Sipahilerin  

   ise temelleri yine I. Murat döneminde atılmıştır.

Kara Ordusu Deniz Kuvvetleri
(Donanma)

1. Kapıkulu
Askerleri

2. Eyalet
Askerleri

3. Yardımcı
Kuvvetler

Piyadeler
(Yaya)

Süvariler
(Atlı)

� Acemi Ocağı

� Cebeci Ocağı

� Yeniçeri Ocağı

� Topçu Ocağı

� Lağımcı Ocağı

� Humbaracı Ocağı

� Sipahi

� Silahtar

� Sağ Ulufeciler

� Sol Ulufeciler

� Sağ garipler

� Sol garipler

� Tımarlı sipahiler

� Akıncılar

� Azaplar

� Eflak, Boğdan

 beylikleri ve

 Kırım Hanlığının

 askerleri

Osmanlı Ordusu

Devşirme Sistemi: Devşirme, 

toplama anlamına gelir. 

Balkanlardaki gayrimüslim 

ailelerin çocuklarından 

zeki olanlarının alınıp, 

Türk – İslam kültürüne 

göre yetiştirilmesinden 

ve askerî eğitim 

almasından sonra Osmanlı 

ordusunun ve yönetiminin 

çeşitli kademelerinde 

görevlendirilmesidir.

Cebelû: Tımar sahiplerinin 
her üç bin akçe gelir 
karşılığında yetiştirdikleri 
tam teçhizatlı askerlere 
denir.

 İstanbul’da bulunan merkez ordusudur.    Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlar.

 Önceleri Pençik usulüyle sonraları devşirme usulüyle alındılar ve yetiştirildiler.

 Mülkiyeti devlete ait olan toprakların kullanım hakkı savaşta veya barışta fayda 

gösteren önemli devlet adamlarına verilirdi. Bu topraktan (Tımar - Dirlik) alınan vergi 

karşılığında atlı asker beslenmesi sonucunda oluşan sisteme Tımar sistemi denir.

 Tımarlı sipahiler ordunun en kalabalık bölümüdür.

 Anadolu ve Rumeli’deki tımarlı sipahilerden ve onların besledikleri “Cebelû” denilen 

askerlerden oluşmuştur.

 Savaş zamanı orduya katılıp, barış zamanı bulundukları bölgede üretimin devamlılığını 

ve halkın güvenliğini sağlamışlardır.

 Tımarlı sipahiler Sultan I. Abdülmecid döneminde Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.

 Osmanlı Devleti’ne anlaşmalar ile bağlı ve asker göndermeyi kabul etmiş beyliklerin askerlerinden oluşurdu. (Eflak, Boğdan, 

Kırım Hanlığı gibi.)

YENİÇERİ OCAĞI

 Kapıkulu ordusu, içindeki 

en kalabalık ocaktır.

 Üç ay da bir ulufe adında 

maaş, padişah değişince 

cülus denilen bahşiş alırlardı.

 Yeniçerilerin barış 

zamanında İstanbul ve 

çevrenin güvenliğini sağlama, 

divan muhafızlığı yapma ve 

sınır boylarındaki kaleleri 

koruma gibi görevleri de 

vardı.

 Askerlik sürecince 

evlenmeleri ve başka bir işle 

uğraşmaları yasaktı.
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e) Osmanlı’da Yönetim
 Osmanlı Devleti’nde yönetimdeki en yetkili kişi padişahtı. Padişaha devletin idaresinde Divan–ı Hümayun denilen bir kurul yar-

dımcı olurdu.

Divan–ı Hümayun
 Osmanlı Devleti’nde Divan–ı Hümayun günümüzdeki “Bakanlar Kurulu”na benzemekte idi. Önemli siyasi, askerî ve mali konular 

ile şikayet ve davalar burada görüşülür ve karara bağlanırdı. Son kararın padişaha ait olduğu Divan-ı Hümayun’da çözüleme-

yen önemli davalar görüşülür ve karara bağlanırdı. (Yüksek mahkeme)

Divan–ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

Padişah

  Divan–ı Hümayun’un başkanıdır.

  Fatih’e kadar divana başkanlık yapmışlardır. Fatih’le 

beraber divan üyelerinin rahat çalışabilmesi için divan 

toplantılarına katılmamışlardır. Böylece ülke yönetiminde 

sadrazamların gücü artmıştır.

Sadrazam (Veziriazam)

  Vezirlerin başındadır.

  Padişahın vekili olup Fatih’ten sonra divana başkanlık 

yapmışlardır.

  Bugünkü başkan yardımcısı konumundadırlardır.

Vezirler (Devlet Bakanı)

  Askerî ve siyasi işlerden sorumluydular.

  Bugünkü bakanların konumundadırlardır.

Kazasker (Adalet ve Millî Eğitim Bakanı)

  Eğitim ve adalet işlerinden sorumludurlar.

  Kadı ve müderrislerin atamasını yaparlardı.

Defterdar (Maliye Bakanı)

  Mali işleri idare etmekle görevliydiler.

Nişancı

  Yazışmalara padişahın tuğrasını çekerlerdi.

  Devletlerarası yazışmaları düzenlerlerdi.

  Fethedilen bölgeleri tapu defterlerine kaydederlerdi.

Şeyhülislam (Diyanet İşleri Başkanı)

  Divanda alınan kararların İslam’a uyup uymadığı konusunda 

fetva verirdi.

  Divanın sürekli üyesi değildir.

Kaptan–ı Derya (Deniz Kuvvetleri Komutanı)

  Donanma İstanbul’da olduğu zaman toplantılara katılırdı.

  Yükselme döneminde divanın daimi üyesi olmuştur. 

Reisülküttap (Dış İşleri Bakanı)

  Önceleri Nişancıya bağlı bir katip iken (yazıcı) 17. yy’dan 

itibaren dış işlerinden sorumlu bakan hâline gelmiştir. 

Yabancı devletlerden gelen yazışmaları sağlamışlardır.
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Aşağıda verilen bilgilerin doğru 

ya da yanlış olduklarını karşılarına 

işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun 

olanlarıyla tamamlayınız.

D Y

1.
İslamiyet’i yayma düşüncesi Osmanlı 
Devleti’ni gaza yapmaya yöneltmiştir.

2.
Hz. Allah (c.c) yolunda yapılan tüm 
hareket ve faaliyetlere cihat denil-
miştir.

3.
Osmanlı Devleti’nin gaza ve cihat 
yapmaktaki amacı sömürge elde 
etmektir.

4.

Konstantin’in papadan yardım iste-
mesi üzerine Ortodokslar “Şehirde 
kardinal külahı görmektense Türk 
sarığı görmeyi yeğleriz.” demişlerdir.

5.
Yabancı milletler hiçbir zaman Os-
manlı’dan yardım istememişlerdir.

6.
Osmanlı Devleti sadece gayrimüslim-
ler üzerine seferler düzenlenmiştir.

7.
Fethedilen bölgelerdeki halka “Dinde 
zorlama yoktur.” sözü gereği İslam’a 
girmeleri için baskı yapılmamıştır.

8.

Gayrimüslimler can ve mal güvenliği-
ni ve dini yükümlülüklerini serbestçe 
yapmaları karşılığında devlete “öşür 
vergisi” vermişlerdir.

9.
Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede bü-
yümesinde beyliğin kurulduğu coğrafi 
konum olumlu bir etki yapmıştır.

10.
İstimalet politikasının uygulanması 
fetihlerin kalıcı olmasını sağlamıştır.

11.

Daha önce Osmanlı egemenliğinde 
yaşamış milletlerin bugün hâla dinle-
rini yaşaması, Osmanlı hoşgörüsünü  
gösterir.

1. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki halka verdiği 

hakların olduğu fermanlara ................................................. denir.

2. Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin ........................................... ve 

inanç hürriyetlerini güvence altına almıştır.

3. Osmanlı Devleti gayrimüslim halka verdiği garantiler 

karşılığında onlardan ................................................. adında vergi 

almıştır.

4. Osmanlı Devleti’nde Ermeniler 19. yy’a kadar hiç isyan 

etmedikleri için onlara ................................................. denilmiştir.

5. Fatih Sultan Mehmet Han .................................................................... 

yazdığı ferman ile Emanname vermiştir.

6. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde yaşayan 

gayrimüslim halkın ........................................., ........................................, 

..............................ve ........................larından cizye almamıştır.

7. İslam’ı yaymak veya Müslümanları korumak amacıyla 

yapılan dinî amaçlı seferlere ............................................................. 

denilmiştir.

8. ........................................ ve ......................................... anlayışı Osmanlı 

Devleti topraklarının büyümesinde önemli bir payı 

olmuştur.

9. Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki halka verdiği 

emannameler ile halkın .................................. ve ............................... 

güvenliklerini güvence altına almıştır.

din

Bosna ruhbanlarına

sakat 

can

Millet-i Sadıka

yaşlı

cizye

çocuk

cihat

Gaza

mal

hasta

gaza

emanname
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Adım - 03 | TEST - 01

1. I. Osman Gazi döneminde eli silah tutan herkes savaş-

lara katılırdı.

 II. Orhan Gazi yaya ve atlı askerlerden oluşan düzenli 

bir ordu oluşturdu.

 III. I. Murat, toprakların genişlemesiyle devşirme usu-

lüyle oluşturulan kapıkulu ordusunu kurdu.

 Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı ordusuyla ilgili 

hangisi söylenemez?

 A) Askerî sistemde zamanla değişiklikler olmuştur.

 B) Osman Gazi döneminde düzenli bir ordu yoktur.

 C) Sınırların genişlemesi, askerî yapıyı etkilemiştir.

 D) Oluşturulan kapıkulu ordusuyla üretimin devamlılığı 

ve taşranın güvenliği sağlanmıştır.

2. Osmanlı’da gayrimüslimlerin bazı hakları şunlardır;

  Patrikler Hristiyan halk tarafından seçilmiştir.

  Gayrimüslimler okul açmış ve okul programlarını 

serbestçe belirlemişlerdir.

  Gayrimüslimler evlenme, boşanma ve miras gibi 

haklarını kendi dinî kurallarına göre yapmışlardır.

 Yukarıdaki bilgilere göre, gayrimüslimlere verilen hak-

lar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Devlet yönetiminde söz sahibidirler.

 B) Dinî özgürlükleri vardır.

 C) Sosyal hayatta kendi örf ve adetlerini uygulamışlar-

dır.

 D) Çocuklarını istedikleri gibi yetiştirme hakkına sahip-

tirler.

3. Tımarlı sipahiler bulundukları bölgelerde:

  Vergi toplar.

  Asker besler.

  İmar faaliyetlerini sağlar.

  Üretimin devamını sağlarlardı.

 Sadece bu bilgilere göre, tımar sisteminin aşağıdaki-

lerden hangisine daha az katkı sağladığı söylenebilir?

 A) Askerî yapıya B) İdari yapıya

 C) Ekonomik yapıya D) Bayındırlık işlerine

4.  Doğudan gelen Moğol tehlikesinden dolayı Kayı 

Boyu Ahlat’a (Bitlis) gelmiştir.

  I. Alaaddin Keykubat tarafından, Kayılar önce Ankara 

Karacadağ eteklerine daha sonra ise Bizans sınırın-

daki Söğüt ve Domaniç’e yerleştirilmişlerdir.

 Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?

 A) Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesinde dış faktörler 

etkili olmuştur.

 B) Kayı Boyu, Söğüt ve Domaniç’te bir uç beyliği görü-

nümü kazanmıştır.

 C) Alaaddin Keykubat Kayı Boyu’nun lideri konumundadır.

 D) Kayı Boyu Anadolu Selçuklu Sultanı tarafından önce 

Karacadağ’a sonra ise Söğüt ve Domaniç’e yerleşti-

rilmiştir.

5. Galata Cenevizlileri’ne verilen Emannâme ile Cenevizlilere;

  Mallarını ülkenin her yerinde satabilme,

  Kilise ve ibadetlerini rahatça yapabilme,

  Kendi kanunlarını uygulama

  hakkı tanınmıştır.

 Yukarıdaki bilgilere göre, verilen emannâmeyle Cene-

vizlilerin hangi hakları elde ettikleri söylenemez?

 A) Dini haklar B) Ticari haklar

 C) Hukuki haklar D) Siyasi haklar

6. Osmanlı Devleti güçlü olduğu dönemde Balkanlarda ve 

Kırım’daki  beyliklerle yapılan anlaşmalar gereği savaş 

dönemlerinde asker göndermişlerdir.

 Bu beyliklerin gönderdiği birlikler aşağıdaki hangi se-

çenekte verilmiştir? 

 A) Kapıkulu askerleri B) Eyalet askerleri

 C) Yardımcı kuvvetler D) Deniz kuvvetleri
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7. Osmanlı toplumunda köylüler tarım ve hayvancılık ile 

şehirliler ticaret ve zanaat ile göçebeler ise hayvancılık 

ile geçimlerini sağlarlardı.

 Buna göre Osmanlı toplumu ile ilgili olarak aşağıdaki-

lerden hangisi kesinlikle söylenemez?

 A) Toplum farklı gruplardan oluşmuştur.

 B) İnsanların bulundukları çevre yaşam koşullarına etki 

etmiştir.

 C) Osmanlı toplumunda bazı sınıflar ayrıcalıklı bir ko-

numdadır.

 D) Osmanlı Devleti’nde köy ekonomisi daha çok tarım 

ve hayvancılığa dayalıdır.

8. Macarların, Ortodoks Kiliseleri’ni yağmalayacağını ve 

Sırbistan’ı işgal edeceğini söylemeleri üzerine Sırplı yö-

neticiler Fatih Sultan Mehmet’ten yardım istemişlerdir.

 Bunun üzerine Fatih sefere çıkmıştır.

 Bu olay Osmanlı Devleti’nin hangi nedene bağlı olarak 

gazaya çıktığına örnek gösterilebilir?

 A) Müslümanlara yapılan baskıları önlemek için

 B) Gayrimüslimlerin Osmanlı’dan yardım isteğine cevap 

vermek için

 C) İsyanların bastırılmasını sağlamak için

 D) İslam dinini, saldırılardan korumak için

9.  Osmanlı Devleti’nde kurulan Lonca teşkilatı, Selçuk-

lulardaki Ahilik sistemi örnek alınarak oluşturulmuş-

tur.

  Yine Selçuklulardaki ikta sistemi örnek alınarak tımar 

sistemi oluşturulmuştur.

 Verilen bilgilerden hareketle, aşağıdakilerden hangisi-

ne ulaşılabilir?

 A) Osmanlı Devleti esnaf teşkilatı ve toprak sisteminde 

Selçukluların etkileri görülür.

 B) Selçuklular, Anadolu topraklarını Osmanlı Devleti’ne 

bırakmıştır.

 C) Selçukluların kurduğu sistemlerin kusursuzca uygu-

lanması Osmanlı tarafından örnek alınmasına neden 

olmuştur.

 D) İki devlet de birbirinden yararlanmıştır.

10. Osmanlı Devleti hazinesinin geliri;

  Savaş ganimetleri,

  Vergiler,

  Tuzla ve Orman işletmeleri,

  Gümrük ve maden gelirlerinden

 oluşmuştur.

 Buna göre, Osmanlı ekonomisi ile ilgili hangisi söyle-

nemez?

 A) Bazı yeraltı kaynaklarını işleterek gelir elde etmekte-

dir.

 B) Dışarıdan getirilen mallardan vergi alınarak gelir 

elde edilmektedir.

 C) Alınan vergiler ekonominin en fazla gelir getiren bö-

lümüdür.

 D) Devletin gelirleri arasında savaşlardan elde edilen 

paylar da vardır.

11. Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu Tımar sisteminin;

  Askerî,

  Ekonomi,

  Bayındırlık

 alanlarıyla ilgili bir çok faydası olmuştur.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bayındırlık alanı ile 

ilişkilendirilebilir?

 A) Büyük bir ordu oluşturulmasına rağmen hazineden 

para harcanmamıştır.

 B) Halkın ihtiyacı olan han, hamam, aşevi gibi yapılar 

inşa edilmiştir.

 C) Taşradaki insanların güvenliği sağlanmıştır.

 D) Devlet vergi toplama yükünden kurtulmuştur.
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Yukarıda Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye nasihati verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Adaletli olmayı öğütlemiştir.                                       B) Verdiği nasihatler Orhan Gazi tarafından uygulanmıştır.

C) Yaptıklarında Allah’ın (c.c) rızasını gözetmesini istemiştir.    D) Halkın temel haklarını korumasını istemiştir.

..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!... Hak edenlere yardım et, 

sıkıntıdan kurtar. Hz. Allah'ın (c.c) hakkını ve kulların hukukunu gözet.

... Adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam et.

... Halkını düşman istilasından ve zulme uğramaktan koru. Halkı taltif et. 

Hepsinin, rızasını kazan.

Osman Gazi

2.

3.

Cenevizlilere verilen emannameye göre Galata halkı 

ayinlerini eskiden olduğu gibi yerine getirebilecekler, kili-

seleri camiye çevrilmeyecek veya zorla kimse Müslüman 

yapılmayacaktı. Ayrıca bu Amanname ile Galata halkına 

mal güvenliği ile serbest ticaret anlayışı da verilmiştir.

“Ben ki Sultan Mehmed Han’ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki; bu fermanı-

mızı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: Söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse 

tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir... Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışarıdan 

memleketimize getirecekleri kimselere, yeri ve göğü yaratan Allah (c.c) hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mus-

tafa (s.a.v) hakkı için, … yemin ederim ki, yukarıda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim 

emrime itaatkâr oldukları müddetçe, hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir.”

Buna amanname ile Cenevizlilerin,

I . Din ve inanç hakları

II . Hukuki haklar

III . Ekonomik haklar

gibi haklarından hangilerinin güvence altına alındığı söylenebilir?

A) Yalnız I                                       B) I ve II                                      C) I ve III                                  D) I, II ve III

Bosna ruhbanlarına verilen emannameden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

çıkarılabilir?

A) Hoşgörülü bir yönetimi vardır.

B) Balkanlarda geniş topraklara sahiptir.

C) İdaresi altındaki halk Osmanlı yönetiminden memnundur.

D) Amannameleri sadece din adamlarına vermişlerdir.

(Cenevizlilere verilen emanname)
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4.

5.

6.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait bu haritadan

I . Osmanlı Beyliği batıda Bizans Devleti ile komşudur.

II . Osmanlı Beyliği, Anadolu Türk Beylikleri arasındaki mücadelelere katılmamıştır.

III . Anadolu ve Balkanlarda siyasi birlik bulunmamaktadır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I.                                       B) I ve II.                                      C) I ve III.                                  D) I, II ve III.

Bursa ve İznik’i fetheden Orhan Bey başarılı bir komutan ve devlet adamı olduğunu göstermiştir. Orhan Bey Karesi Bey-

liği’nin topraklarını alınca Osmanlı Devleti’nin sınırları denize ulaştırmıştır. Rakipleriyle taht mücadelesine giren Bizans 

İmparatoru Kantakuzen (Kantakuzın) Orhan Bey’in yardımı ile tahtını korumayı başardı. Karşılığında ise Gelibolu’da küçük 

bir kale olan Çimpe’yi Türklere verdi. Osmanlı Devleti uyguladığı iskân politikasıyla fethedilen bölgeyi Türkleştirmek ve 

İslamlaştırmak istemiştir. Orhan Bey de bu özellikteki aileleri Rumeli’ye göndererek iskân ettirmiştir. Böylece bu toprak-

lar imâr ve iskân edilirken aynı zamanda üretim elde edilen ve vergi alınan topraklar haline gelmiştir.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına metinde verilen bilgilerden ulaşılamaz?

A) İskân politikasının amacı nedir?              

B) Türkler Rumeli’ye nasıl geçmişlerdir? 

C) Kantakuzen Çimpe’yi neden Osmanlı Devletine vermiştir?               

D) Osmanlı Devleti ilk olarak hangi Türk beyliğini topraklarına katmıştır?

Bu görsel ve bilgilerden hareketle Osmanlı halkının bu bölümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hayvancılık ile uğraşmışlardır.                                                   B) Göçebe bir hayat sürmüşlerdir. 

C) Vergiden muaf tutulmuşlardır.                                                   D) Bazı askeri ihtiyaçları karşılamışlardır.

Kara
ko

yunlular
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Konargöçerler, şehirlerin et, yağ, yoğurt, tereyağı ve peynir ihtiyaçla-

rının çoğunu karşılarlardı. Ordunun gıda ihtiyacını karşılamak yanında 

nakliye hizmeti de verirlerdi. Konargöçerler ayrıca kasaplık, kereste 

yapımı ve kale tamirciliği yaparlardı. Vergi ödemeyenler yolların, 

geçitlerin ve kalelerin korunmasına yardımcı olurlardı.
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KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI

Osman Gazi Dönemi (1299 – 1326)

Orhan Gazi Dönemi (1324 – 1362)

Çimpe Kalesi

 Osman Gazi, Ertuğrul Gazi’nin ölümü ile beyliğin başına geçti ve 1299’da Söğüt’te   

   bağımsızlığını ilan etti.

 Bu dönemde Bizans tekfurlarından İnegöl, Bilecik, Yenişehir ve Karacahisar alındı.

 Bilecik alınınca başkent yaptı.

 İlk Osmanlı parası bastırıldı. (Bakır para)

 1302’de Bizans ile Koyunhisar Savaşı yapıldı. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin Bizans ile yaptığı  

   ilk savaştır.

 Bursa fethedildi ve başkent yapıldı.

 1329’da Bizans ile yapılan Maltepe (Palekanon) Savaşıyla İznik ve İzmit fethedildi.

 Karesioğulları Beyliği alındı. Böylece Osmanlı donanmasının temeli atıldı ve Anadolu Türk siyasi  

   birliğini sağlamada ilk adım atılmış oldu.

 Bizans; taht kavgaları, Bulgar ve Sırp baskılarından kurtulmak için Orhan Bey’den  

   yardım istedi. Yapılan yardım karşılaşıldığında tahtını koruyan Bizans İmparatoru  

   Kantakuzen Gelibolu yarımadasındaki Çimpe Kalesi’ni Osmanlı’ya verdi.

 Yaya ve Müsellem (atlı) adlı ilk düzenli ordu kuruldu.

 İlk Osmanlı gümüş parası bastırıldı.

 Osmanlı Devleti’nin ilk medresesi İznik’te Orhan Gazi

 Medresenin başına Davud–u Kayseri müderris olarak tayin

 Orhan Bey döneminde oluşturulan askerî, siyasi ve ekonomik kurumlarla Osmanlı  

   Beyliği devlet hâline gelmiştir.

 Bu kale Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk toprağıdır.

 Balkanlardaki fetihler için askerî üs olarak  
   kullanılmıştır

Çimpe Kalesi

Orhan Gazi

Osman Gazi

 
   Tekfur: Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki valilerine denir. Bu tekfurlardan bazıları    

       zamanla Müslüman olmuşlardır.  

       Örneğin; Harmankaya tekfuru Mihalgazi gibi.

ADIM

04
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I. Murat (Hüdavendigâr) Dönemi (1362 – 1389)

I. Bayezid (Yıldırım) Dönemi (1389 – 1402)

Dönemin Diğer Gelişmeleri

Osmanlı Devleti ‘nin Anadolu siyasi birliğini sağlamak için kullandığı yöntemler:

 Bizans ve Bulgar Krallığı ile yapılan Sazlıdere Savaşı’yla Edirne alınarak başkent yapıldı. (1363)

 Sırpsındığı savaşıyla Haçlı orduları ilk kez yenilgiye uğratıldı.

 Haçlılarla yapılan Çirmen zaferiyle Makedonya Osmanlı topraklarına katıldı. (1371)

 1389’da yapılan I. Kosova Savaşıyla haçlılar tekrar yenilgiye uğratıldı.

 Sultan I. Murat savaş alanında dolaşırken bir Sırplı tarafından şehit edildi.

 İlk kez sultan ünvanını kullandı.

  Devşirme sistemi uygulanmaya başladı ve Kapıkulu ordusu oluşturuldu.

  Yeniçeri Ocağı kuruldu.

  Isparta ve Akşehir, Hamitoğullarından 80 bin altın karşılığında alındı.

  Yıldırım Bayezid, Germiyanoğullarının kızıyla evlendirilerek Kütahya,

  Tavşanlı ve çevresi çeyiz karşılığında alındı.

  Tımar sistemi ilk kez uygulandı.

1- Fetih yöntemi (En çok kullanılan yöntem)

2- Akrabalık bağı kurma

3- Satın alma

4- Yardım etme ve iyi ilişkiler kurma.

Anadolu Hisarı

 Saruhan, Aydın, Germiyan ve Menteşeoğulları 

alınarak Anadolu siyasi birliği büyük ölçüde sağ-

landı.

 Gelibolu Tersanesi kuruldu.

 İstanbul 4 defa kuşatıldı fakat alınamadı. İs-

tanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım  

   Bayezid Han’dır.)

 Niğbolu Savaşı’nda haçlı ordusu yenilgiye uğra-

tıldı. (1396)

 1402’de Timur ile yapılan Ankara Savaşı kaybedi-

lince Osmanlı Devleti, Fetret Dönemi’ne girdi.

 Anadolu Hisarı İstanbul’u kuşatan ilk 

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid 

döneminde yaptırılmıştır.

I. Murat

  Osmanlı Devleti ilk kez I. Kosova Savaşı’nda top silahını kullanmışlardır.

  Hüdavendigar; Allah’ın (c.c) savaşçısı demektir. 37 meydan savaşının tamamını kazanan I. Murat Han’a  

      takılan unvandır.

  I. Murat döneminde “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı terkedilerek “Ülke padişah ve oğullarının  

     malıdır.” anlayışı getirilmiştir. Bu anlayış taht kavgalarını azaltarak Osmanlı Devleti’nin ömrünü uzatmıştır.
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Ankara Savaşı (1402)

Fetret Devri (1402 – 1413)

Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu arasında yapıldı.

NEDENLERİ

 İki hükümdarın cihan hâkimiyeti politikaları

 Anadolu’daki bazı beylerin Timur’a, Azerbaycan ve Bağdat emirlerinin de Yıldırım  

   Bayezid’e sığınmaları ile iki hükümdarı karşılıklı kışkırtmaları

SONUÇLARI

 Ankara’nın Çubuk Ovası’nda yapılan savaşı Osmanlı Devleti kaybetti.

 Yıldırım Bayezid, Timur’a esir düştü.

 Karesioğulları Beyliği hariç bütün beylikler tekrar kuruldu, Anadolu’da siyasi  
   birlik bozuldu.

 Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

 Balkanlarda ve Anadolu’daki Osmanlı ilerleyişi durdu.

 İstanbul’un alınması gecikti. 11 yıl sürecek Fetret Dönemi başladı.

A
n
ka

ra
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şı
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 Yıldırım Bayezid’in oğulları İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi  

   arasında geçen mücadele dönemidir.

 11 yıl padişahsız kalan taht mücadelelerini Mehmet Çelebi  

   kazanmıştır.

Fetret Dönemi’nde Balkanlarda büyük toprak 
kayıpları yaşanmamıştır.

Bu durumun sebepleri;

1. Halkın Osmanlı Devleti’nin adaletli ve 

hoşgörülü yönetiminden memnun olması,

2. Avrupa’da güçlü bir devletin olmaması,

3. Balkanlarda uygulanan iskân 

politikasıdır.

Fetret: Gevşeme, ara verme anlamlarıma gelir. Türk devletle-
rinde karışıklıklarla geçen dönemlere denir.

Timur, Yıldırım  
Bayezit’in diğer oğlu 
Şehzadde Mustafa’yı 
yanında götürmüş ve 
daha sonra onu bıra-
karak tahtta hak iddia 
etmesini sağlayarak, 
iç karışıklığın devam 
etmesine neden  
olmuştur.

Timur’un 

ordusunun 300 bin 

kişilik olması ve 32 zırhlı 

filin bulunması, Osmanlı or-

dusunun 120 bin kişilik olması 

ve fillere sahip olunmaması 

savaşın kaybedilmesinin 

önemli nedenlerin-

dendir
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I. Mehmet (Çelebi) Dönemi (1413 – 1421)

II. Murat Dönemi  
(1421 – 1451)

  Çelebi Mehmet Osmanlı Devleti’ni Fetret Dönemi’nden çıkardığı için Osmanlı 

Devleti’nin ikinci kurucusu kabul edilir.

  Venedikliler ile ilk deniz savaşı yapıldı ancak savaş kaybedildi.

  Amcası tarafından çıkarılan düzmece Mustafa Çelebi ve Şeyh Bedrettin isyan-

ları bastırıldı. (1420)

  Fetret devrinde kaybedilen toprakların bir kısmı geri alındı.

  Amcası Mustafa Çelebi ve kardeşi Mustafa’nın 

isyanlarını bastırdı.

  Mustafa Çelebi isyanını destekleyen Bizans’ı 

almak için İstanbul’u kuşattı ancak alamadı.

  İsyanlar bastırılıp Anadolu’da düzen sağlan-

dıktan sonra Macarlarla 1444 yılında 10 yıl sür-

mesi planlanan Edirne - Segedin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmadan sonra II. 

Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu II. Mehmet’e (Fatih) bıraktı.

Varna Savaşı (1444)
 II. Murat’ın, tahtı oğlu II. Mehmet’e bırakmasıyla haçlılar saldı-

rıya geçti.

 II. Murat tekrar tahta çıktı ve haçlılar yenilgiye uğratıldı.

II. Kosova Savaşı (1448)
 Osmanlı’yı Balkanlardan atmak için oluşturulan Haçlı

ordusu yenilgiye uğratıldı.

 Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi sona erdi.

II. Murat DönemiKIBRIS
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Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da 

yanlış olduklarını karşılarına işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun 

olanlarıyla tamamlayınız.

D Y

1.
İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı 
Padişahı Yıldırım Bayezit’tir.

2.
Osmanlı Devleti ilk kez 
I. Kosova Savaşı’nda top silahını 
kullanmışlardır.

3.
Osmanlı Devleti, Haçlıları ilk kez 
Sırpsındığı Savaşı ile yenilgiye 
uğratmıştır.

4.
Savaş meydanında şehit edilen ilk 
Osmanlı padişahı Osman Gazi’dir.

5.
Anadolu siyasi birliği büyük oranda 
Yıldırım Bayezid Han döneminde 
sağlanmıştır.

6.
Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’yla 
Fetret Dönem’ine girmiştir.

7.
Yıldırım Bayezid döneminde Gelibo-
lu Tersanesi kurularak denizciliğin 
gelişmesi sağlanmıştır.

8.
Rumeli Hisarı, Yıldırım Bayezid 
döneminde yaptırılmıştır.

9.
Fetret Döneminde, Balkanlarda çok 
fazla toprak kaybı yaşanmamıştır.

10.
Kuruluş döneminde Osmanlı Devle-
ti’nde iç isyanlar yaşanmıştır.

1. Fetret Dönemi’nde Balkanlarda büyük toprak kayıpla-

rının olmaması, Osmanlı’nın uyguladığı .................................... 

ve.............................................................. anlayışının bir sonucudur.

2. İki hükümdarın cihan hâkimi olmak istemesi ...........................

Savaşı’na sebep olmuş ve Osmanlı Devleti savaş so-

nucunda fetret dönemine girmiştir..

3. .................................... savaşıyla Anadolu siyasi birliği yeniden 

bozulmuştur.

4. .................................... döneminde “Ülke padişah ve oğulla-

rının ortak malıdır.” anlayışı getirilerek merkezi otorite 

güçlendirilmiştir.

5. Osmanlı Devleti Anadolu’da siyasi birliği sağlamak için 

Germiyanoğulları’ndan ....................................................... yoluyla, 

Hamitoğulları’ndan .................................... yoluyla toprak elde 

etmiştir.

6. Çelebi Mehmet döneminde ........................................ Devleti ile 

ilk deniz savaşı yapılmıştır.

7. .................................... Savaşıyla Avrupalıların Türkleri balkan-

lardan atma ümidi sona ermiştir.

8. Haçlılarla imzalanan Edirne Segedin Antlaşmasıyla 

.................................... yerini oğlu ....................................’e bırakmıştır.

Ankara

çeyiz

I. Murat

II. Kosova

adalet

II. Mehmet

Venedik

satın alma

II. Murat

Ankara

hoşgörü

36

ÖRNEKTİR



Adım - 04 | TEST - 01

1. Osmanlı Devleti ilk kez I. Kosova Savaşı’nda top silahını 

kullanmıştır.

 Yalnızca bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söy-

lenebilir?

 A) Yeni bir silah teknolojisi kullanılmıştır.

 B) Osmanlı devleti savaştan galip ayrılmıştır.

 C) Top haçlılar ile yapılan ilk savaşta kullanılmıştır.

 D) Topun kullanılmasıyla kılıç, ok ve yay gibi silahların 

önemi azalmıştır.

2.  Hamitoğullarından, altın karşılığı Isparta ve çevresi,

  Germiyanoğullarından, çeyiz yoluyla Kütahya ve 

çevresi

  Saruhan, Aydın ve Menteşeoğullarına son verilerek 

Ege Bölgesi’nin büyük bölümü alınmıştır.

 Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söyle-

nebilir?

 A) Türk beyliklerinin tamamı kendi istekleriyle Osmanlı 

Devleti’ne bağlanmıştır.

 B) Anadolu’da siyasi birliği sağlamak için farklı yöntem-

lere başvurulmuştur.

 C) Anadolu siyasi birliği tam anlamıyla sağlanmıştır.

 D) Anadolu’nun büyük bir bölümünde Türk beyliklerinin 

hâkimiyeti vardır.

3. 1402’de Timur İmparatorluğu ve Yıldırım Bayezid ara-

sında yapılan Ankara Savaşıyla Osmanlı Devleti 11 yıl 

sürecek Fetret Dönemi’ne girdi.

 Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-

maz?

 A) Yapılan savaşı Timur İmparatorluğu kazanmıştır.

 B) Osmanlı Devleti bir süreliğine iç karışıklıklar yaşa-

mıştır.

 C) Osmanlı Devleti’nin fetihleri bir süreliğine durmuştur.

 D) Timur, Anadolu topraklarının tamamına hâkim ol-

muştur.

4. Fetret Dönemi’nde Balkanlarda büyük toprak kayıp-

larının olmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklana-

maz?

 A) Uygulanan başarılı iskan politikasıyla

 B) Avrupa’da güçlü devletlerin olmamasıyla

 C) Halkın mevcut yönetimden memnun olmasıyla

 D) Balkanlardaki Türk beyliklerinin, Osmanlıya bağlılık-

larını sürdürmesiyle

5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk siyasi birliğini 

sağlamak için yapılan mücadelelere örnek gösterile-

bilir?

 A) Timur ile Ankara Savaşı’nın yapılması

 B) Bizans ile Koyunhisar Savaşı’nın yapılması

 C) Haçlılar ile I. Kosova Savaşı’nın yapılması

 D) Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlıya katılması

6. I. Murat Dönemi’nde;

 I. Devşirme sistemi ile kapıkulu ordusu oluşturuldu.

 II. Sırpsındığı savaşında ilk kez haçlı birlikleriyle karşıla-

şıldı.

 III. Edirne, alınarak başkent yapıldı.

 IV. Yeniçeri Ocağı oluşturuldu.

 Yaşanan bu gelişmelerden hangisinin diğerlerine göre 

farklı bir alanda olduğu söylenebilir?

 A) I B) II C) III D) IV
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Adım - 04 | TEST - 01

7.  İlk düzenli ordu kuruldu.

  İlk top silahı kullanıldı.

  İlk kez İstanbul kuşatıldı.

 Kuruluş döneminde meydana gelen gelişmeler aşa-

ğıdaki padişahlar ile eşleştirildiğinde hangi padişah 

dışarıda kalır?

 A) II. Murat B) Orhan Gazi

 C) I. Murat D) Yıldırım Bayezid

8. I. Murat döneminde “Ülke hanedanın ortak malıdır, anla-

yışı terkedilerek, ülke padişah ve oğullarının ortak malı-

dır.” anlayışı getirilmiştir.

 Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Veraset anlayışında değişiklik olmuştur.

 B) Merkezi otorite güçlendirilmiştir.

 C) Taht kavgalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

 D) Yapılan değişiklikle padişah ülkenin tek sahibi ol-

muştur.

9.  Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.

  Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

  Balkanlarda ve Anadolu’daki Osmanlı ilerleyişi dur-

du.

 Bu gelişmeler yaşanan hangi olayın sonucunda mey-

dana gelmiştir?

 A) Şehzade Mustafa isyanı

 B) II. Murat’ın tahtı küçük yaştaki oğlu Mehmet’e bırak-

ması

 C) Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’in, Timur’a yenil-

mesi

 D) Çelebi Mehmet’in, kardeşlerini yenerek tahta çıkması

10. Osmanlı Devleti Anadolu ve Rumeli topraklarında bir-

çok savaş yapmıştır.

 Buna göre, savaşların yapıldığı toprakların eşleştir-

mesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-

miştir?

          Anadolu                  Rumeli        

 A) Koyunhisar Savaşı   II. Kosova Savaşı

 B) Varna Savaşı   I. Kosova Savaşı

 C) Ankara Savaşı   Maltepe Savaşı

 D) Niğbolu Savaşı   Ankara Savaşı

11. Orhan Gazi döneminde;

 I. Bursa fethedilerek başkent yapıldı.

 II. İznik’te ilk medrese açıldı.

 III. Karesioğulları Beyliği alınarak donanmanın temelleri 

atıldı.

 Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez?

 A) Beyliğin merkezi değişmiştir.

 B) İstanbul’un alınmasına kadar Bursa başkent olarak 

kalmıştır.

 C) Osmanlı Devleti denizlerde askeri güç oluşturmak 

için ilk adımı atmıştır.

 D) Eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir.

12. Osman Bey döneminde;

 I. İnegöl, Bilecik, Yenişehir, Karacahisar alındı.

 II. İlk Osmanlı bakır parası bastırıldı.

 III. Bizans ile Koyunhisar Savaşı yapıldı.

 Bu bilgilere bakılarak Osman Bey dönemiyle ilgili han-

gisi söylenemez?

 A) Ekonomik gelişmeler yaşanmıştır.

 B) Yeni yerler fethedilmiştir.

 C) Bizans tekfurları ile mücadele edilmiştir.

 D) Osmanlı Devleti güçlü bir ekonomik yapıya ulaşmıştır.
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Bu bilgilerden hareketle

I . Çimpe Kalesi’ni Osmanlı topraklarına katmak için Bizans ile mücadele edilmiştir.

II . Osmanlı Beyliği, belli bir askerî ve siyasi güce ulaşmıştır.

III . Osmanlı Beyliği sınırları, batıya doğru genişlemiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                                     B) I ve II                                       C) II ve III                                      D) I, II ve III

1.

2.

Bu görsel ve bilgiler Osmanlı Devleti’nin, kuruluş döneminde hangi alandaki gelişmelere kanıt gösterilemez?

A) Eğitim                                       B) Siyasi                                       C) Ekonomi                                      D) Sağlık

Osmanlı Devleti ilk bakır 
parası Osman Bey, ilk gümüş 
para Orhan bey döneminde 
bastırılmıştır.

Orhan Gazi, büyük oğlu 
“Rumeli Fatihi” sanıyla anılan 
Şehzade Süleyman tarafından 
yaptırılan İznik’teki ilk Osmanlı 
medresesinin müderrisliğine 
Davûd-i Kayserî’yi 30 akçe 
maaşla tayin etmiştir.

I. Murat döneminde 
“Ülke hanedanın 
ortak malıdır.” anlayışı 
terkedilerek “Ülke 
padişah ve oğullarının 
malıdır.” anlayışı 
getirildi.

Çimpe Kalesi, Osmanlı tarihinde önemli bir 

yere sahiptir. Rakipleriyle taht mücadelesine 

giren Kantakuzen, Orhan Bey'in yardımı 

ile tahtını korumayı başardı. Bunun 

karşılığında Gelibolu’da yer alan Çimpe 

Kalesi’ni Osmanlılara verdi. Daha sonra kale, 

Osmanlılar tarafından Balkanlardaki fetihlerde 

üs olarak kullanıldı.
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4.

I.Murat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin asker ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır?

A) I ve II                                   B) II ve III                                         C) II ve IV                                     D) III ve IV

I.    İlk defa “Sultan” unvanını kullanmıştır.

II.   Devşirme sistemini uygulamıştır.

III.  Edirne'yi alarak başkent yapmıştır.

IV. Yeniçeri ocağını kurmuştur.

3.

5.

Bu diyagram tamamlanmak istendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi kullanılamaz?

A) Yetenekli padişahlar yetiştirilmiştir.

B) Fetihler Bizans yönüne doğru yapılmıştır.

C) Fethedilen topraklar imar edilmiştir.

D) Fethedilen bölgelerin güvenliği sağlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Siyasi Güç Olarak Ortaya Çıkış Sürecini Etkileyen Faktörler

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 
coğrafyanın sağladığı avantajlar

1. 1. 1.

  İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

  Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.

  İstanbul’u ikinci kez kuşattı.

  Anadolu Hisarı’nı yaptırdı.

  Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

  Osmanlı Devleti’nde 11 yıl süren Fetret (Duraklama) Devri başladı.

Askeri yapının sağladığı 
faydalar

İskân politikasının  
sağladığıfaydalar

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen gelişmelerin ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Avrupalıların haçlı birliği oluşturması

B) Anadolu siyasi birliğinin bozulması

C) Anadolu beyliklerinin egemenlik altına alınması

D) Anadolu ve Avrupa yakası toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi

I. BEYAZID (YILDIRIM) DÖNEMİ (1389-1402)
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 Avrupa’da tanınan adı: Grand Turco’dur. (Büyük Türk)

 Devrinin en büyük âlimlerinden birisidir. Yedi dil bilirdi. Âlim ve şairleri sık sık toplar ve 

onlarla sohbet ederdi.

 Devrinin en büyük âlimlerinden Ali Kuşçu ve ünlü ressam Bellini’yi İstanbul’a davet 

etmiştir.

 3 Mayıs 1481’de vefat edip Fatih Camii’ndeki türbesine defnedildi.

 Osmanlı Devleti kuruluş döneminde İstanbul, Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi ve II. 

Murat tarafından kuşatılmış ancak alınamamıştır

II. Mehmet Han (Fatih) Dönemi (1451 – 1481)

İstanbul’un Fethi (1453)
İstanbul’un Fethi’nin Nedenleri

• Hz. Muhammed’in (s.a.v.), İstanbul’un fethiyle ilgili hadis–i  

  şerifi,

• Bizans’ın, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozması,

• Bizans’ın Anadolu ve Rumeli’ye geçişleri engellemesi,

• Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu beyliklerini  

  Osmanlı’ya karşı kışkırtması,

• İpek Yolu ticaretinin kontrol altına alınmak istenmesi,

• Bizans’ın, Avrupalıları kışkırtıp Haçlı Seferleri’ne neden olması 

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

• 400 parçalık bir donanma hazırlandı.

• Karadeniz’den gelecek yardımları önlemek için Rumeli Hisarı  

  (Boğazkesen) yaptırıldı.

• Avrupa’dan gelebilecek yardımları engellemek için Mora ve  

  Balkanlara ordu gönderildi.

• Edirne’de büyük toplar (şahi) döktürüldü.

• Silivri ve Vize kaleleri alınarak Bizans’ın batı ile bağlantısı  

  kesildi.

• Havan topları döktürüldü.

• Mancınıklar hazırlandı. 

Bizans’ın İstanbul’u Korumak İçin Yaptığı Hazırlıklar

• Haliç’in ağzı zincirle kapatıldı.

• Grejuva ateşi (Rum ateşi) hazırlandı.

• Surlar tamir edildi.

• Papa ve Avrupa’dan yardım istendi.

6 Nisan 1453’te başlayan ve 53 gün süren kuşatma 29 Mayıs 

1453’te Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u almasıyla sona ermiştir.

Fatih, küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almıştır. “Avni” lakabıyla 

şiirler yazacak kadar edebiyat bilgisine, topların tasarımını yapacak 

kadar matematik ve mühendislik bilgisine sahiptir.

Havan topları 

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN
ADIM

05
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İstanbul’un Fethi’nin Sonuçları
T
ür

k 
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 Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’ne girmiştir. Siyasi sonuç

 İstanbul başkent yapılmıştır. Siyasi sonuç

 Osmanlı’nın toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Siyasi sonuç

 Osmanlı’nın İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır. Dini sonuç

 Boğazların alınmasıyla İpek Yolu’nun kontrolü Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir. Ekonomik sonuç

 İstanbul, Türk – İslam dünyasının idare, ticaret ve kültür merkezi olmuştur.
Sosyoekonomik ve 
siyasi sonuç

D
ün

ya
 T

ar
ih

i A
çı

sı
nd

an

 Bin yıllık Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) yıkılmıştır. Siyasi sonuç

 Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır. Siyasi sonuç

 Surların yıkılmasında kullanılan silah teknolojisinin Avrupa’da kullanılmasıyla birlikte feodalite 
rejimi yıkılmış ve krallar güç kazanmıştır.

Siyasi sonuç

 Ticaret yollarının Türklerin kontrolüne geçmesi Avrupalıların Coğrafi Keşifleri yapmasına 
neden olmuştur.

Ekonomik sonuç

 İstanbul’dan İtalya’ya giden bilginler, Rönesans Hareketi’nin başlamasında etkili oldular. Bilimsel sonuç

Osmanlı Devleti İstanbul’u alarak Ortodoks’ları da hakimiyeti altında almıştır.

Bunu yapma amacı:

 Hristiyan birliğini önlemek,

 Katolik Kilisesine karşı Ortodoks Kilisesi’ni denge unsuru olarak kullanmak,

 İslam dininin hoşgörüsünü tüm dünyaya göstermektir.

 Osmanlı Devleti İstanbul’un fethinden sonra (diğer fethedilen topraklar da yapıldığı 

gibi) fethin kalıcı olması amacıyla “İstimalet Politikası”nı uygulamıştır. Bu politikayla; 

yerli halkın fethe alıştırılması, adil ve hoşgörülü yönetim anlayışı ile halka tanınan din, 

dil ve kültürel özellikler sayesinde halkın devlete olan bağlılığı güçlendirilmiştir.

Fatih Dönemi’nin Diğer Fetihleri

Balkanlarda;

 Belgrad hariç Sırbistan, Makedonya, Mora, Eflak – Boğdan, Bosna ve Hersek 

fethedilmiştir.

Anadolu’da;

 Amasra fethedildi.

 Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verildi (1461)

 Akkoyunlu Devleti ile Otlukbeli Savaşı yapıldı (1473) ve Uzun Hasan yenildi. Böylece 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmı Osmanlı’ya geçti.

Denizlerde;

 Venedik ve Cenevizlilerden, Limni, Midilli, Gökçeada, Eğriboz adaları fethedildi.

 Kırım’ın alınarak (Cenevizlilerden) Karadeniz Türk Gölü hâline getirildi.

1479’da Venedikliler ile yapılan antlaşmada: “Venedikli tüccarların Osmanlı egemenliğindeki yerlerde 

serbestçe ticaret yapacağı” maddesiyle Osmanlı Devleti ilk kez Venediklilere ticari ayrıcalıklar vermiştir.

AKŞEMSEDDİN

 1389’da Şam’da doğup 

1459’da Göynük’te (Bolu) 

vefat etmiştir.

 Hacı Bayram-ı Veli’nin 

talebesi olmuştur.

 II. Murat’ın isteğiyle  

II. Mehmet’in hocalığına tayin 

edilmiştir.

 İstanbul’un fethinden sonra 

ilk cuma namazını kıldırmıştır.

 Maddetül Hayat adlı 

eserinde “hastalıkların 

insandan insana, gözle 

görülemeyecek canlılar 

vasıtasıyla bulaştığını” 

söyleyerek mikrobun varlığını 

ifade etmiştir.
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II. Bayezid Han (Veli) Dönemi (1481 – 1512)

I. Selim Han (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)

 Osmanlı Devleti bu dönemde tahtta hak iddia eden Cem Sultan (II. Bayezid’in kardeşi) ile 

mücadele etmek durumunda kalmıştır.

 Osmanlı Devleti’nin doğu sınırındaki, Safevi Devleti’nin şiilik propagandası yapması ile 

çıkan “Şah Kulu İsyanı” zorlukla bastırılmıştır. (1511)

 1514’te Safeviler ile Çaldıran Savaşı yapıldı.

Nedeni:

 Safevilerin, Anadolu’da şiiliği yaymak 

istemesi

 Sınır çatışmaları

Sonuç:

 Doğu ve Güneydoğu sınır güvenliği sağlandı.

 1515’te Dulkadiroğulları ile yapılan Turnadağ 

Savaşı’yla Anadolu Türk siyasi birliği kesin 

olarak sağlandı.

 Safevilere destek veren Memlüklüler ile 1516 

Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşları yapıldı.

     Bu savaşların sonucunda;

 Suriye, Filistin, Kudüs, Hicaz ve Mısır 

fethedildi.

 Halifelik Osmanlılara geçti.

 Kutsal emanetler İstanbul’a getirildi.

 Baharat Yolu’nun kontrolü Osmanlıların 

eline geçti. Osmanlı Devleti ekonomik olarak 

güçlendi.

 Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunu olan 

Yavuz Sultan Selim Han 8 yıllık Saltanat 

süresinde Osmanlı topraklarını yaklaşık 3 kat 

büyütmüştür.

I. Selim Han (Yavuz) Döneminde Osmanlı  Devleti Sınırları

Cem Sultan Olayı

Kardeşi Bayezid ile girdiği taht mücadelesini kaybederek 

Memlüklere, ardından Rodos Şövalyelerine sığındı. Şövalyeler 

onu Papa’ya teslim ettiler. 36 yaşında vefat eden Cem 

Sultan’ın naaşı Napoli Kralından alınarak Bursa’ya defnedildi.
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I. Süleyman Han (Kanuni) Dönemi (1520 – 1566)

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı Sınırları

 Osmanlı Devleti’nde en uzun süre tahtta kalan padişahtır. (46 yıl)

 Macaristan’dan, Belgrad alındı.

 Belgrad’ı geri almak isteyen Macarlar ile Mohaç Savaşı yapıldı. (1526)

 Osmanlı’nın Avusturya ile karşı karşıya kalması sonucu Viyana kuşatıldı ancak ordunun hazırlıksız 

olması ve kış mevsiminin gelmesiyle başarılı olunamadı. (1529)

 Avrupa Hristiyan birliğini bölmek amacıyla 1535’te Fransızlara ekonomik ve hukuki ayrıcalıklar veril-

di. (Kapitülasyon)

 Safevilerin Osmanlı topraklarına saldırması nedeniyle İran üzerine dört sefer düzenlendi.

 Rodos’un alınmasıyla Ege Denizi Türk gölü hâline geldi.

 Barbaros Hayreddin Paşa Preveze Deniz Savaşı’nda (1538) Andira Doria komutasındaki Haçlı do-

nanmasını büyük bir yenilgiye uğratarak Akdeniz’in Türk gölü olmasını sağladı.

 Portekizlilerin Hint Deniz yollarına ve Kızıldeniz ticaretine hâkim olmalarını engellemek için 

dört kez Hint Deniz Seferi düzenlendi ancak başarılı olunamadı.

 73 yaşında ve hasta olan Kanuni Sultan Süleyman Han’ın son seferi Zigetvar kuşatmasıdır.

II. Mehmet 

1451 – 1581

II. Bayezid 

1481 – 1512

I. Selim 

1512 – 1520

I. Süleyman 

1520 – 1566

II. Selim 

1566 – 1574

III. Murat 

1574 – 1595

YÜKSELME  

DÖNEMİ 

PADİŞAHLARI

1

2

3

4

5

6
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 Donanmanın temelleri, Karesi Beyliği’nin alınmasıyla Orhan Bey döneminde atıldı.

 Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu’da, Yavuz Sultan Selim döneminde ise 

Haliç’te tersane açıldı.

 Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Ege denizindeki İmroz, Limni, Bozcaada, 

Eğriboz, Semadirek, Midilli ve Taşoz Adaları fethedildi. Ayrıca Amasra, Sinop, 

Trabzon ve Kırım fethedilerek Karadeniz bir Türk gölü hâline getirildi. Bu fetihlerin 

temel amaçlarından bir tanesi de iki denizi birleştiren İstanbul ve çevresinin 

güvenliğini sağlamaktır.

 II. Bayezid döneminde Kili ve Akkirman kaleleri fethedilmiştir.

 Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Kaptan-ı Deryalık makamı oluşturularak 

Barbaros Hayrettin Paşa ilk kaptanı derya olmuştur. Osmanlı donanması Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde en güçlü devrini yaşamıştır.

 Barbaros Hayreddin Paşa’nın haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze Deniz 

Savaşı ile Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Akdeniz bir Türk gölü hâline 

gelmiştir.

 II. Selim Han döneminde Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlanarak adada bulunan 

korsanların bölge halkına verdikleri zararı önlemek amacıyla Kıbrıs Adası 

fethedilmiştir.

 Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethi üzerine Papa’nın teşvikiyle oluşan Haçlı 

donanması İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı donanmasını yenilgiye uğratarak 

yakmıştır. Bu olay üzerine gururlanarak Osmanlı Devleti’nin askerî gücünü 

küçümseyen Venedik elçisine Sokullu Mehmet Paşa “Biz Kıbrıs’ı alarak sizin 

kolunuzu kestik. Siz ise İnebahtı’da bizi yenerek sakalımızı traş etmiş oldunuz. 

Kesilen kol yerine gelmez lakin kesilen sakal daha gür çıkar” demiştir. Sokullu 

Mehmet Paşa’nın dediği gibi Osmanlı donanması tekrar inşaa edilerek Akdeniz’in 

en önemli gücü hâline gelmiştir.

 Donanma askerlerine levent denirdi. 

 Kürekli gemilere kadırga, yelkenli gemilere kalyon, askerlerine de levent ya da 

kalyoncu denirdi.

a) Donanma ve Denizlerdeki Fetihler

İstanbul

Kili
(1484) Kırım

(1477)

Amasra
(1459)

Sinop
(1460)

Trabzon
(1461)

Akkirman
(1484)

K A R A D E N İ Z

O S M A N L I  D E V L E T İ

Osmanlı Devleti

Diğer Devletler

Osmanlı Devleti’nin Karadeniz Kıyı Fetihleri (1459 – 1484)

KARAMÜRSEL

Osmanlı Devleti’nin ilk 

donanma komutanı “Kara-

mürsel”dir.

BARBAROS

Sakalının rengi nedeniyle 

Avrupalı’lar tarafından “Kızıl 

Sakallı” anlamına gelen 

Barbaros unvanının verildiği 

Hızır Hayreddin Paşa, Yavuz 

zamanında Osmanlı’ya 

katışmıştır. Kanuni zamanında 

Kaptan-ı Derya makamına 

getirilen Hızır Hayreddin 

Paşa’nın en önemli zaferi 

Preveze Deniz Savaşı’dır.

PİRİ REİS

Piri Reis Kanuni Sultan Sü-

leyman döneminde yaşamış, 

yazdığı Kitab–ı Bahriye ve 

çizdiği dünya haritalarıyla 

tanınmıştır.

OSMANLI DONANMASININ 

YAKILDIĞI BASKINLAR

İnebahtı: Haçlılar – II. Selim 

Dönemi (1571)

Çeşme: Ruslar – III. Mustafa 

Dönemi (1770)

Navarin: Haçlılar – II. Mah-

mut Dönemi (1827)

Sinop: Ruslar – I. Abdülmecid 

Dönemi (1853)
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b) Osmanlı Millet Sistemi

Osmanlı Devleti’nin Fetihlerinin Sonuçları

 Osmanlı Devleti fetihleriyle üç kıtaya yayılmıştır.

 Farklı dil, din, ırk ve kültürlerden birçok insan egemenlik altına 

alınmıştır.

 Osmanlı Devleti denizlerde egemenliğini güçlendirmiştir.

 Devletin ticaret yolları (Baharat - İpek) üzerindeki etkinliği 

artmıştır. Yapılan fetihlerle Osmanlı Devleti’nin İslam dünyası 

üzerindeki saygınlığı artmıştır.

 Osmanlı’da toplumsal, hukuki, siyasi ve idari yapı insanların ırkına göre değil “Millet Sistemi” denilen inanç esasına göre şekillen-

miştir.

 Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren Müslümanlar ile gayrimüslimler bir arada yaşamışlardır.

 Fatih döneminde gayrimüslim halkın statüsü konusunda hukuki düzenlemeler yapılmıştır. (Ortodokslara dinî konularda geniş 

özerklik verilmesi ve patrik atanması gibi)

 Devlet gayrimüslimlerin ibadet, can ve mal güvenliklerini garanti altına almıştır.

 Bu uygulamaların oluşmasında İslam hukukunun benimsenmiş olmasının da büyük etkisi olmuştur.

 Osmanlı hakimiyeti altındaki yerlerde farklı toplumlar kimliklerini yitirmeden uzun süre birlikte huzur içinde yaşamışlardır. Bu duru-

ma “Pax Ottomana (Osmanlı Birliği Barışı)” da denilmiştir. Örneğin; Balkanlar asırlar boyu birçok milletin ve dini inanışın bir arada 

yaşadığı bir coğrafya olmuştur.

Cezayir
(1533)

Otranto
(1480)

İstanbul

Rodos
(1522) Kıbrıs

(1571)

K A R A D E N İ Z

O S M A N L I  D E V L E T İ

H
A

Z
A

R
 D

E
N

İ Z
İ

K
I Z

I L
D

E
N

İ Z
A K D E N İ Z

Preveze Deniz
Zaferi (1538)

Osmanlı Devleti

Diğer Devletler

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Hâkimiyeti (1480 – 1571)

 1492’de yaşanan baskılar üzerine Museviler (Yahudiler) İspanya’yı terk etmek zorunda 

kalmışlardır. Bir gemi göndererek Yahudileri İspanya’daki zulümden kurtaran devlet 

Osmanlı Devleti’dir. Dönemin hükümdarı da Sultan II. Bayezid Han’dır.
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Aşağıda verilen bilgilerin doğru 

ya da yanlış olduklarını karşılarına 

işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun 

olanlar ile tamamlayınız.

Yavuz Sultan Selim Han

dil

Akşemseddin

inanç

Preveze

Ali Kuşçu

ırk

İstanbul’un

din

Fatih

Hayreddin

Kırım

Ortodoks Patrikhanesi

D Y

1.
İstanbul, kuruluş döneminde Yıl-
dırım Bayezid ve II. Murat gibi hü-
kümdarlar tarafından kuşatılmıştır.

2.
Bizans’ın, Osmanlı şehzadelerini 
kışkırtması İstanbul’un alınmasıyla 
sona ermiştir.

3.
İstanbul’un alınmasıyla Baharat Yo-
lu’nun kontrolü Osmanlı Devleti’nin 
yönetimine geçmiştir.

4.
Osmanlı Devleti İstanbul’u almak 
için II. Mehmet zamanında Anadolu 
Hisarı’nı yaptırmıştır.

5.
İstanbul kuşatmasına karşı Bizans 
Avrupa’dan yardım istemiştir.

6.
İstanbul kuşatması 6 Nisan’da 
başlayıp 29 Mayıs 1453’te sona 
ermiştir.

7.

Orta Çağ’ın sona erip Yeni Çağ’ın 
başlaması fethin Dünya tarihî açı-
sından önemli bir sonucu olduğunu 
gösterir.

8.
Büyük topların Avrupalı krallar 
tarafından kullanılması ile feodalite 
rejimi güçlenmiştir.

9.
II. Bayezid, Safevi Devleti’ne son 
vererek Türk İslam birliğini sağla-
mıştır.

10.
Yavuz Sultan Selim’in Mısır sefe-
riyle halifelik Osmanlı Devleti’ne 
geçmiştir.

11.
Dulkadiroğullarına son verilmesiyle 
Anadolu Türk siyasi birliği kesin 
olarak sağlanmıştır.

12.
Kanuni Sultan Süleyman döne-
minde ilk kez ekonomik ve hukuki 
ayrıcalıklar Fransızlara verilmiştir.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v) fetih ile ilgili hadisleri .................... 

alınmasının önemli bir nedenidir.

2. II. Mehmet’e, İstanbul’un alınmasıyla .......................................... 

ünvanı verilmiştir.

3. Osmanlı millet sistemi ırk esasına göre değil .............................. 

esasına göre şekillenmiştir. 

4. Fatih Sultan Mehmet Han, döneminin en önemli alimlerin-

den ......................................’yu İstanbul’a davet etmiştir.

5. Fatih, Hristiyan birliğini önlemek ve İslam’ın hoşgörüsünü 

göstermek için ......................................................................’nin İstan-

bul’da kalmasına izin vermiştir.

6. ............................................................ Fatih’in hocası olup, mikrobun 

varlığına, kitaplarında işaret eden ilk kişi olmuştur.

7. Fatih zamanında ..............................’ın ele geçirilmesiyle Kara-

deniz Türk gölü hâline gelmiştir.

8. Kanuni zamanında Barbaros ....................................... Paşa’nın 

gayretleri neticesinde ....................................... deniz savaşıyla 

Akdeniz bir Türk gölü hâline gelmiştir.

9. Osmanlı fetihleri sonucu birçok farklı .............., ............... ve  

................taki insanlar huzur içinde yaşamışlardır.

10. .............................................................................. Mercidabık ve Ridaniye 

savaşlarıyla Memlük devletine son vererek Osmanlı Dev-

leti’nin ilk halifesi olmuştur.
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1. Osmanlı Devleti farklı nedenlerden dolayı fetihler yap-

mıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin yaptığı 

fetihlerin nedenlerinden biri değildir?

 A) İslamiyeti yeni yerlere yaymak

 B) Türk cihan hakimiyeti politikasını yerine getirmek

 C) En üstün güç olduğunu kanıtlamak

 D) Sınır güvenliğini sağlamak

2.  Osmanlı Devleti üç kıtada topraklar fethetmiştir.

  Birçok millet ve farklı dinler Osmanlı yönetimi altında 

uzun yıllar birlikte yaşamışlardır.

 Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez?

 A) Osmanlı Devleti farklı kıtalarda hüküm sürmüştür.

 B) Osmanlı yönetimi halka karşı adil ve hoşgörülü ol-

muştur.

 C) Osmanlı topraklarında Müslüman, Hristiyan ve Ya-

hudiler bir arada yaşamışlardır.

 D) Osmanlı Devleti’nde farklı ırkların bir arada yaşama-

sı yıkılmasındaki en önemli faktör olmuştur.

3. İstanbul’un Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmasında 

Bizans’ın Şehzade Mustafa’yı ve Şehzade Orhan’ı kış-

kırtması önemli bir rol oynamıştır.

 Bu verilen bilgiye bakılarak aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle söylenemez?

 A) Bizans Osmanlı’yı zayıflatmak istemiştir.

 B) Bizans Osmanlı’nın iç işlerine karışmıştır.

 C) Osmanlı hanedanı içerisinde taht kavgaları yaşan-

mıştır.

 D) Şehzadelerin kışkırtılması ile çıkan karışıklıklar sonu-

cu Osmanlı devleti yıkılmıştır.

4. Yıldırım Bayezid ve II. Murat İstanbul’u kuşatmasına rağ-

men, Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi üzerine ku-

şatmalarda başarılı olunamamıştır. 

 Bu bilgiden hareketle bu durumun İstanbul’un fethinin 

nedenlerinden hangisiyle daha çok ilgili olduğu söyle-

nebilir?

 A) Bizans’ın Osmanlı’nın toprak bütünlüğü bozması

 B) Haçlı seferlerine neden olması

 C) Anadolu’dan Rumeli’ye geçişleri engellemesi

 D) Şehzadeleri kışkırtması

5.  Avrupa’da krallar güç kazandı.

  Feodalite ve derebeylik sona erdi.

 Verilen bilgilere göre yukarıdaki gelişmelerin yaşan-

masını sağlayan ve İstanbul’un Fethinde de kullanılan 

hangi icadın etkisi olduğu söylenebilir?

 A) Lağımcıların kale duvarlarını tünel kazarak bombala-

ması

 B) “Şahi” adı verilen büyük toplarla surların yıkılması

 C) Havan topları kullanılarak surların arkasındaki he-

deflerin vurulması

 D) Grejuva ateşi kullanılarak saldırıların etkili hâle geti-

rilmesi

6. 

II. Mehmet I. Süleyman

Yükselme Dönemi Padişahları

II. Murat

 Yukarıda verilen tabloya aşağıdakilerden hangisi geti-

rilemez?

 A) II. Murat B) II. Bayezid

 C) I. Selim D) II. Selim
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7. İstanbul’un fethi sonuçlarıyla dünya tarihini etkilemiştir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiye ör-

nek gösterilemez?

 A) Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması

 B) İtalya’ya giden bilginlerin Rönesans’ı başlatması

 C) Ticaret yollarının el değiştirmesi ve Avrupalıların 

Coğrafi Keşifleri yapması

 D) Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’ne girmesi

8. Fatih Sultan Mehmet Karadeniz’in Türk gölü hâline gel-

mesi için bazı fetihlerde bulunmuştur.

 Aşağıdaki fetihlerden hangisinin bu durum ile ilgili ol-

duğu söylenemez?

 A) Kıbrıs’ın alınması

 B) Amasra ve Sinop’un alınması

 C) Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmesi

 D) Kırım’ın, Cenevizlilerden alınması

9.  Osmanlı Devleti yaptığı fetihlerle üç kıtada toprak 

elde etti.

  Farklı ırk ve dinlerdeki insanları yönetti.

  Ticaret yollarına hâkim oldu.

 Buna göre, yaptığı fetihlerle Osmanlı Devleti’nin hangi 

alanda bir değişim yaşadığı söylenemez?

 A) Dini B) Sosyal

 C) Ekonomik D) Teknik

10. Osmanlı Devleti fethettiği topraklarda sosyal ve kültürel 

olarak farklı milletleri adalet ve hoşgörüsüyle yöneterek 

toplulukların haklarını gözetmiştir.

 Bu bilgiye göre aşağıdaki uygulamalardan hangisinin 

bu doğrultuda yapıldığı söylenemez?

 A) Bosna ruhbanlarına kendi mahkemlerinde 

yargılanma hakkı tanınması.

 B) Hristiyanlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanınması.

 C) İspanya’da zulüm gören Yahudiler II. Bayezid’in 

gönderdiği gemiler ile güvenli bölgelere taşınması.

 D) Anadolu’daki göçebe Türkmenlerin, Balkanlarda 

iskân edilmesi.

11. Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi’ne çıkarak doğudaki 

problemleri çözmeyi ve İslam birliğini sağlamayı amaç-

lamıştır.

 Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapıldığı 

söylenemez?

 A) Kıbrıs’ın alınarak Doğu Akdeniz hakimiyetinin sağlan-

ması

 B) Memlüklülere son verilmesi

 C) Safevi Devleti’nin Çaldıran Savaşı’yla yenilmesi

 D) Turnadağ Savaşı’yla Anadolu Türk siyasi birliğinin 

sağlanması

12.  Anadolu Türk siyasi birliği sağlandı.

  Akdeniz Türk gölü hâline geldi.

  Karadeniz Türk gölü hâline geldi.

 Aşağıdakilerden hangisinin verilen gelişmelerin ne-

denlerinden biri olduğu söylenemez?

 A) Preveze Deniz Savaşı

 B) Turnadağ Savaşı

 C) Kıbrıs’ın alınması

 D) Kırım’ın alınması
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* Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Kaptan-ı Derya makamı oluşturularak Barbaros Hayrettin Paşa ilk kaptanıderya 

olmuştur. Osmanlı donanması Kanuni Sultan Süleyman döneminde en güçlü devrini yaşamıştır.

* II. Selim Han döneminde Doğu Akdeniz’in güvenliği sağlanarak adada bulunan korsanların bölge halkına verdikleri zara-

rı önlemek amacıyla Kıbrıs Adası fethedilmiştir.

* Kıbrıs’ın Osmanlı tarafından fethi üzerine Papa’nın teşvikiyle oluşan Haçlı donanması İnebahtı Deniz Savaşı’nda Osmanlı 

donanmasını yenilgiye uğratarak yakmıştır. Bu olay üzerine gururlanarak Osmanlı Devleti’nin askerî gücünü küçümseyen 

Venedik elçisine Sokullu Mehmet Paşa “Biz Kıbrıs’ı alarak sizin kolunuzu kestik. Siz ise İnebahtı’da bizi yenerek bizim 

sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Kesilen kol yerine gelmez lakin kesilen sakal daha gür çıkar” demiştir. Sokullu Mehmet 

Paşa’nın dediği gibi Osmanlı donanması tekrar inşa edilerek Akdeniz’in en önemli gücü hâline gelmiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti güvenliğini sağlamak için denizlerde bazı faaliyetlerde bulunmuştur.

B) Osmanlı Devleti’nin yaptığı Akdeniz fetihleri Avrupalı devletleri aynı amaç etrafında birleştirmiştir.

C) Osmanlı donanmasını yapılandırma çalışmaları yükselme döneminde de devam etmiştir.

D) Sokullu Mehmet Paşa döneminde Osmanlı donanması en güçlü dönemini yaşamıştır.

1.

2.

3.

4. Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engelleyen İstanbul’un alınması gerekiyordu. İstanbul 

önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle de önemliydi. Hz. Muhammed’in “Konstantinopolis (İstanbul) bir 

gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne büyük komutandır.” hadisi 

de tüm Müslümanların hayalini süslüyordu.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Siyasi                                         B) Bilimsel                                      C) Dini                                    D) Ekonomik

Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın eşidir. Kendisine Kadın Ana, Kadıncık Ana diye de hitap edilen Fatma Hatun 

sosyal hayatta kocası Ahi Evran kadar etkili bir kadındır. Fatma Bacı dünyada ilk örneklerden biri olan ve kadınlardan 

oluşan bir sivil toplum örgütü kurmuştur. Kadınlardan oluşan bu birlik el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağladığı gibi 

gerektiğinde vatan savunmasında da yer almıştır. Ahilerle Kayseri’de dokumacılık yapan ve kendilerine “Bacı” denilen 

kadınlar Moğol istilasına karşı erkekler ile direnmişler ve bizzat çatışmaların içerisinde yer almışlardır.

Bu bilgilerde Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetinde hangisinin rolünden söz edilmiştir?

A) Abdalân-ı Rum                       B) Ahiyân-ı Rum                           C) Baciyân-ı Rum                    D) Gaziyân-ı Rum

Cezayir
(1533)

Otranto
(1480)

İstanbul

Rodos
(1522) Kıbrıs

(1571)
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Preveze Deniz
Zaferi (1538)

Osmanlı Devleti

Diğer Devletler

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz Hâkimiyeti (1480 – 1571)

Yan tarafta Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi haritası 

ve farklı tarihlerde Akdeniz’de yaptığı fetihler verilmiştir.

Buna göre;

I . Doğu Akdeniz’de önemli adalar fethedilmiştir.

II . Akdeniz’in tamamı Osmanlı hâkimiyeti altındadır.

III . Osmanlı Devleti önemli bir coğrafi konumdadır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I.                                     B) I ve II. 

C) I ve III.                                       D) II ve III.
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a) Coğrafi Keşifler

AVRUPA’DA UYANIŞ

Bartelmi Diaz (1486) Kristof Kolomb (1492 - 1504)

BÜYÜK

OKYANUS

Newfoundland

ATLAS

OKYANUS

GÜNEY

AMERİKA

B
re

zi
ly

a

Meksika

Venezuela

Madagaskar
Angola

Macellan
Boğazı

Macellan ve Del Kano (1519 - 1522)

İspanyollar
0 1000 2000 3000 km

İngilizler

Portekizliler FransızlarVasco Da Gama (1487 - 1498)

HİNT OKYANUSU

Sumatra

Java

Filipinler

BÜYÜK OKYANUS

ÇİN

ASYA
AVRUPA

AVUSTRALYA

Grönland

SİBİRYA

İspanyaPortekiz

Akdeniz

HindistanAFRİKA
Karayip Denizi

Haiti

Küba

Peru

 XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak amacıyla başlattıkları yeni yerlerin ve yolların bulunmasıyla 

gerçekleşen keşiflere, Coğrafi Keşifler denir.

Nedenleri:

 Ticaret yollarının (İpek - Baharat) Müslümanların eline geçmesi

 Pusulanın kullanılması ve okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması

 Cesur gemicilerin yetişmesi ve coğrafya bilgisinin gelişmesi.

 Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri.

 Avrupa’nın, Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak istemesi.

 Avrupalı bir gezgin olan Marco Polo’nun Doğu’nun zenginliklerini anlattığı “Travels (Seyahatlar)” adlı kitabının gemiciler tarafın-

dan okunması.

Ümit Burnu’nun Keşfi: 1487’de Portekizli denizci Bartelmi Diaz tarafından keşfedildi.

Amerika’nın Keşfi: 1497’de Kristof Kolomb batıya giderek Hindistan’a ulaşmak için yola çıktı. Orta Amerika’daki adalara 

ulaşıp buranın Hindistan olduğunu zannetti. 1507’de Ameriko Vespuçi buranın yeni bir kıta olduğunu 

açıkladı. Bu yüzden buraya Ameriko’nun adı verildi.

Hint Deniz Yolu’nun Keşfi: 1498’de, Portekizli Vasko da Gama Ümit Burnu’nu dolaşıp Hindistan’a ulaştı.

Dünya’nın Dolaşılması: Portekizli denizci Macellan, 1519’da İspanya’dan denize açıldı. Yolculuk Macellan’ın Filipinler’de yerliler 

tarafından öldürülmesi sonrasında Del Kano tarafından 1522’de tamamlanarak Dünya’nın yuvarlak ol-

duğu ispatlandı. Bu durum Dünya’nın düz olduğunu söyleyen din adamlarına duyulan güvenin azalma-

sına neden oldu.

Yapılan Keşifler

ADIM

06
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b) Rönesans Hareketleri

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

 Yeni ticaret yolları, ada, kıta ve okyanuslar keşfedildi.  Bilimsel

 Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar ve bitkiler keşfedildi.  Bilimsel

 Ticaret yolları yön değiştirdi.  Ekonomik

 Avrupa’nın ekonomik gücü arttı.  Ekonomik

 Burjuva sınıfı zenginleşti.  Ekonomik

 Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırlandı.  Kültürel

 Sanattan zevk alan mesen sınıfı ortaya çıktı  Kültürel

 Dünya’nın düz olduğunu savunan kiliseye güven azaldı.  Dini

 Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.  Dini

 Sömürge imparatorlukları kurulmaya başlandı.  Siyasi / Ekonomik

 Keşfedilen yerlere göçler oldu.  Sosyal

 Avrupalıların, keşfettikleri yerlerden elde ettikleri altın ve gümüşü Osmanlı pazarlarında harcamaları Osmanlı parasının değer 

kaybetmesine neden oldu.

 Yeni ticaret yollarının keşfedilmesi ile Osmanlı hakimiyetindeki İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti ve ekonominin bozul-

masına neden oldu.

 Atlas Okyanusu limanları önem kazanırken Akdeniz limanları önemini kaybetti.

 Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ne bağımlılığı azaldı.

 Kelime olarak “Yeniden Doğuş” anlamına gelen rönesans; bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda XV. ve XVI. yüzyılda Avru-

pa’da meydana gelen gelişmelerdir.

Rönesan’ın Nedenleri

 Kâğıt ve matbaanın Avrupa’da kullanılması

 Antik Çağ (Roma – Yunan) eserlerinin incelenmesi ve Avrupa dillerine çevrilmesi

 İslam dünyasına ait eserlerin latinceye tercüme edilmesi

 Coğrafi keşiflerle Avrupa’nın zenginleşmesi

 İstanbul’un fethiyle İtalya’ya kaçan Bizans’lı bilginlerin katkısı

 Sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın (Mesen) ortaya çıkması

 Başarılı sanatçıların ortaya çıkması ve yetişmesi

Rönesan’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri

 Eski Roma ve Hellen kültürünün merkezi olması

 Yöneticilerin daha hoşgörülü olması ile ticaret yolları üzerinde bulunması

 Coğrafi konumu nedeniyle doğu ve batı ile etkileşim içinde olması.

Rönesan’ın Sonuçları

 Bilim, sanat ve edebiyatta birçok yeni eser yazılmıştır.

 Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önü açılmış, kiliseye ve din adamlarına karşı eleştiriler hız kazanmıştır. Bu durum Reform hare-

ketlerine zemin hazırlamıştır.

 Din adamları ile kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.

 Özgür ve bilimsel düşünce Avrupa’ya hakim olmaya başlamıştır.

 İnsan ve insani değerlere verilen önemin artması ile hümanizm kavramı ön plana çıkmıştır.

 Modern bilimin temelleri atılmıştır.

 Mimaride Barok (Geometrik şekiller) tarzı eserler yapılmıştır.
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c) Reform Hareketleri

d) Aydınlanma Çağı

 XVI. yüzyılda, Hristiyanlığın Katolik mezhebinde yapılan yenilik ve düzenlemelere reform denilmiştir.

 Almanya’da başlamış ve Avrupa’ya yayılmıştır.

Reform’un Nedenleri

 Rönesans hareketlerinin etkisi

 Katolik Kilisesi’nin bozulması

 İncil’in millî dillere çevrilmesi

 Halkın fakir olmasına rağmen din adamlarının zenginlik ve lüks içinde yaşamaları

 Kâğıt ve matbaanın kullanılması ve fikirlerin yayılması

 Endüljans (Cennetten toprak satma) ve aforoz (dinden çıkartma) uygulamaları

 Reform Hareketleri’nin öncüsü Alman din adamı olan Martin Luther’dir.

 Martin Luther Katolik Kilisesi’nin uygulamalarına karşı 95 maddelik bir bildiri yayınlayarak “Tanrı ile kul arasına kimsenin gire-

meyeceğini, kişinin günahını ancak Tanrı’nın affedebileceğini” söyledi.

 Protestanlar ile Katolik’ler arasında 25 yıl süren mücadeleler sonucunda 1555 yılında imzalanan Ogsburg Anlaşması’yla pro-

testanlık mezhebi tanınmıştır.

Reformun Sonuçları:

 Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkmasıyla mezhep birliği bozuldu.

 Mezhep savaşlarının yapılması Osmanlı Devleti’nın Avrupa’daki ilerleyişini kolaylaştırdı.

 Katolik Kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.

 Eğitim kilisenin elinden alınarak, laikleştirdi.

 Kilisenin mallarına el konuldu. Katolik Kilisesi güç kaybetti.

 Din adamlarına duyulan güven azaldı.

 Skolastik düşünce yerini pozitif düşünceye (araştırmacı ve sorgulayıcı bilim anlayışı) bıraktı.

 XVIII. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan ve her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sistemidir.

 “Aklın kullanılmasıyla doğru bilgiye ulaşılabileceği” fikri esas alınmıştır.

 Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisiyle Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı dö-

nemdir.

Aydınlanma Çağı’nın Önemli Bilim Adamları

Newton: Fizik ve Matematik alanında eserler verdi.

Copernik: Dünya’nın Güneş merkezli bir sistem içinde olduğunu kanıtladı.

Galileo:  Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtladı.

J.J. Rousseau: Toplumsal alanda eserler verdi.

Mozart:  Müzik alanında önemli eserler verdi.

Aydınlanma Çağı’nın Sonuçları:

 Bilimsel ve teknolojik gelişmeler Sanayi İnkılabı’nın temellerini oluşturdu.

 Avrupa’da akılcı düşünce sistemi gelişti.
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e) Sanayi İnkılabı
 XVIII. yüzyılda İngiltere’de başlayan insan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçilmesidir.

 Coğrafi keşiflerle başlayan sömürgecilik sayesinde zenginleşen Avrupa’nın, bu zenginliği bilimsel buluş ve icatlarla birleştiril-

mesi sonucunda sanayi inkılabı ortaya çıkmıştır.

 Dokuma alanında başlamış tüm sektörlere ve ülkelere yayılmıştır.

 John Kay’ın “Uçan mekik” adlı dokuma tezgahını geliştirmesi ve James Watt’ın buhar motorunu icat etmesi Sanayi İnkılabı’nın 

temelini oluşturmuştur

Sonuçları:

 Üretim arttı, ucuz ve kaliteli üretim sağlandı.

 Ham madde ve pazar ihtiyacı arttı.

 Avrupa devletleri arasında rekabetin artmasıyla sömürgecilik faaliyetleri yayıldı.

 Demiryolları kuruldu, buharlı trenler ve buharlı gemilerle ulaşım hızlandı.

 Köylerden kentlere göçler arttı.

 Avrupa’da işçi sınıfı ortaya çıktı.

 Sendikalar ortaya çıktı.

 Ürün maliyetini azaltmak isteyen fabrika sahipleri işyerlerinde kadın ve çocuk işçi çalıştırmaya başladı.

Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı’ya Etkileri

 Üretimin, küçük atölyelerde ve kas gücüyle gerçekleştirildiği Osmanlı Devleti sanayileşmiş ülkelerle rekabet edemeyince Sana-

yi İnkılâbı’ndan ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi.

 Osmanlı pazarları Avrupalı ülkelerin mallarıyla doldu.

 Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ni ham madde ve pazar kaynağı olarak görmeye başlamaları ile Osmanlı’nın toprak bütün-

lüğü olumsuz yönde etkilendi.

 Osmanlı Devleti’nin son döneminde kalkınma yönünde çabalar ortaya konulsa da dış siyasi baskılar ve iç ekonomik koşullar 

kalkınmaya engel oldu.
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f) Fransız İhtilali

 1789 yılında Fransa’da meydana gelen, halkın ayaklanıp monarşi yönetiminin (krallığın) yıkıldığı ve demokrasiye geçişin sağlan-

dığı en önemli gelişmedir. 

Nedenleri

 Halkın sınıflara ayrılması ve eşitsizliklerin artması

 Ekonominin bozulmasıyla halktan alınan vergilerin artması

 Yöneticilerin lüks içinde yaşaması

 İngiltere ve Amerika’daki demokratik gelişmelerden etkilenilmesi

 Çeşitli düşünürlerin halka yol göstermesi

 Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı ile özgür düşünce fikrinin yayılması

Sonuçları

 Millî egemenlik fikri yaygınlaştı.

 İnsan hakları eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi ve milliyetçilik gibi düşünceler dünyaya yayıldı.

 İmparatorluklar yıkıldı yerine millî devletler kurulmaya başladı.

 İnsan hakları evrensel bildirgesi kabul edildi.

 Yeniçağ sona erdi Yakınçağ başladı.

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri
 İnsan hakları, eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar Osmanlı aydınlarını etkiledi.

 Tanzimat ve Islahat Fermanları ile I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde etkili oldu.

 Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun–u Esasi’nin ilan edilmesinde ve Yeni Türk Devleti’nin 

kurulmasında etkili oldu.

 Azınlıklar, milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklandı. Bu ayaklanmalar devletin zayıflamasına ve top-

rak kayıplarına neden oldu.
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Aşağıda verilen bilgilerin doğru 

ya da yanlış olduklarını karşılarına 

işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun 

olanlar ile tamamlayınız.

Macellan

hayvan

Matbaa

makine

pusula’nın

Akdeniz

sendikalar

kâğıt

Burjuva

Osmanlı

Reform

insan

Del Kano

Atlas

skolastik

D Y

1.

Ticaret yollarının Müslümanların 

eline geçmesi Avrupalıları, coğra-

fi keşifler yapmaya itmiştir.

2.

Vasko Da Gama 1498’de Ümit 

Burnu’nu aşıp Hindistan’a ulaş-

mıştır.

3.

Coğrafi Keşifler ile Avrupa, Asya 

ve Afrika gibi kıtalar keşfedilmiş-

tir.

4.
Coğrafi Keşifler ile keşfedilen yer-

lere Avrupa’dan göçler olmuştur.

5.

Coğrafi Keşifler ile yeni yolların 

keşfedilmesi Osmanlı ekonomisini 

olumsuz etkilemiştir.

6.
Rönesans, yeniden doğuş anla-

mına gelir.

7.

Bilim, sanat ve edebiyat alanında 

yapılan düzenlemelere Reform 

denir.

8.

Reform hareketleriyle Avrupa’da 

eğitim alanında laikleşme sağlan-

mıştır.

9.

Fransa’da meydana gelen Fransız 

İhtilali sonucunda ortaya çıkan 

milliyetçilik akımı ile Osmanlı’da 

yaşayan azınlıklar kendi ülkelerini 

kurmak için ayaklanmışlardır.

10.

Fransa’da ortaya çıkan, özgürlük 

eşitlik gibi düşünceler Osmanlı 

aydınları tarafından kabul görme-

miştir.

11.
Sanayi İnkılabı ile üretimin ucuz 

ve kaliteli olması sağlanmıştır.

12.
Sanayi İnkılabı ile köyden kente 

göç artmıştır.

1. Coğrafya bilgisinin gelişmesi ve ................................................. 

geliştirilerek kullanılmasıyla denizde yön bulma kolaylaştı.

2. ................................................... ve ............................................... İspanya’dan 

yola çıkarak sürekli batıya doğru gitmiş ve dünyanın yu-

varlak olduğunu ispatlamıştır.

3. Coğrafi Keşifler ile Avrupa’da .................................................................. 

sınıfı zenginleşti.

4. Coğrafi Keşifler ile ............................ limanları önemini kaybetti 

.......................... okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.

5. ................... ve ................................... nın kullanılması kitap fiyatlarını 

ucuzlatmış ve Rönesans’ın başlamasına neden olmuştur.

6. XVI. yüzyılda Katolik mezhebinde yapılan düzenlemelere 

........................................................................................................... denmiştir.

7. Kilisenin araştırma ve düşünmeyi engelleyen düşünce 

sistemine ...................................................................... düşünce denir.

8. Sanayi İnkılabı ile ................................. ve ........................... gücünden 

......................................................................... gücüne geçiş yaşanmıştır.

9. Sanayi İnkılabı’ndan sonra işçi haklarını korumak için ............

......................................................................................................... kurulmuştur.

10. Sanayi İnkılabı’ndan en fazla etkilenen devletlerden biri    

............................................................................................  devleti olmuştur.
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Adım - 06 | TEST - 01

1. Osmanlı Devleti ticaret yollarını kontrolü altına alma-

sına rağmen 16. yüzyılda ticaret gelirlerinde gerileme 

yaşanmaya başlamıştır.

 Bu durumun yaşanmasına Avrupa’daki hangi geliş-

menin etkisi olduğu söylenebilir?

 A) Sanayi İnkılabı

 B) Rönesans Hareketleri

 C) Fransızlara kapitülasyonların verilmesi

 D) Coğrafi Keşifler

2. Coğrafi Keşifler ekonomik sonuçlarıyla Osmanlı’yı, 

Avrupa’yı ve dünyayı etkileyen keşiflerdir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifler’in 

ekonomik sonuçlarından biri değildir?

 A) Burjuva sınıfının zenginleşmesi

 B) Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinin azalması

 C) Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi

 D) Yeni kıta ve okyanusların keşfedilmesi

3. Rönesans; bilim, sanat ve edebiyat alanında meydana 

gelen gelişmelerdir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın so-

nuçlarından biridir?

 A) Skolastik düşünce yıkılmaya başladı.

 B) Avrupa’da din birliği bozuldu.

 C) Eğitimde laikleşme sağlandı.

 D) Hristiyanlık Avrupa dışında yayılmaya başladı.

4. Avrupa’da meydana gelen gelişmeler ve uygulamalar 

sonucunda Martin Luther Katolik Kilisesi’nin uygulama-

larını eleştiren 95 maddelik bir bildiri yayınlayarak Re-

formu başlatmıştır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Reform hare-

ketlerinin başlamasına neden olduğu söylenemez?

 A) Avrupa’da yeni mezheplerin ortaya çıkması ve mez-

hep savaşlarının başlaması

 B) Rönesans ile Avrupa’da insanların kilisenin uygula-

malarını sorgulamaya başlaması

 C) Kilisenin insanları istediği zaman dinden çıkarması

 D) İncil’in millî dillere çevrilmesiyle, insanların İncil’de 

yazanlar ile kilisenin uygulamalarının farklı olduğunu 

görmesi

5. Avrupa’da Reform hareketlerinin sonucunda mezhep-

ler arası savaşların yaşanmasına rağmen Osmanlıdaki 

Hristiyanlar bu savaşlardan etkilenmemişlerdir.

 Paragrafta anlatılan bu durumun temel nedeni aşağı-

dakilerden hangisidir?

 A) Osmanlı coğrafyası ile Avrupa’nın birbirinden uzak 

olmaları

 B) Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanların barış ve huzur 

ortamı içinde yaşamaları

 C) Osmanlı’daki Hristiyanların Avrupa’daki durumdan 

haberdar olmamaları

 D) Osmanlı yönetimindeki Hristiyanların meşruti bir yö-

netim altında yaşamaları
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6. 1789’da, Fransız halkının, kralı tahttan indirilmesiyle yeni 

bir yönetim sistemine geçilmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisinin Fransa’da meydana gelen 

bu olayın bir nedeni olduğu söylenemez?

 A) Yönetimin insanlar arasında ayrım yapması.

 B) Yöneticilerin lüks içinde yaşamaları

 C) Dünyada görülen adalet, eşitlik, özgürlük ve milliyet-

çilik fikirlerinin Fransa’da yayılması

 D) Savaşlarda alınan yenilgilerden dolayı halktan yeni 

vergilerin alınması

7. Fransız İhtilali sonucunda ortaya birçok yeni fikir ve dü-

şünce çıkmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali sonucu ortaya 

çıkan demokrasi, milliyetçilik, eşitlik, adalet gibi kav-

ramların Osmanlı’da meydana gelen gelişmelerden 

hangisine neden olduğu söylenemez?

 A) Kanun–u Esasi’nin ilan edilmesine

 B) Sırp ve Rum isyanlarının çıkmasına

 C) Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine

 D) Halkın Osmanlı padişahına bağlılığının ve güveninin 

artmasına

8. Sendika: İşçi sınıfının haklarını korumak için kurulan 

örgütlere denir.

 Bu kurumların ortaya çıkmasına neden olan gelişme 

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sanayi İnkılabı B) Coğrafi Keşifler

 C) Rönesans Hareketleri D) Fransız İhtilali

9. Sanayi İnkılabıyla;

  Ucuz ve kaliteli üretim arttı.

  Sömürgecilik faaliyetleri yayıldı.

  Buharlı tren ve gemiler sayesinde ulaşım hızlandı ve 

ucuzladı.

 Verilen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine neden 

olduğu söylenemez?

 A) Sanayileşemeyen ekonomilerin çökmesine

 B) Ülkeler arası rekabet ve savaşların çıkmasına

 C) İnsanların dünyanın her yerine hava yolu ile ulaşımı-

nın kolaylaşmasına

 D) Üretimin çoğalması ve ucuzlamasına

10.  Osmanlı Devleti sanayileşen ülkeler ile rakabet ede-

medi.

  Avrupalı devletler Osmanlı’yı ham madde ve pazar 

kaynağı olarak görmeye başladı.

 Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz?

 A) Sanayi İnkılabı Osmanlı’yı olumsuz yönde etkilemiştir.

 B) Osmanlı Devleti üretimde küçük atölyelerden fabrika 

üretimine geçmiştir.

 C) Avrupa’nın ucuz ve kaliteli ürünleri Osmanlı esnafını 

zor durumda bırakmıştır.

 D) Avrupalı devletler Osmanlı topraklarına göz dikmiş-

lerdir.

11. Avrupa’da meydana gelen gelişmelerden sonra or-

taya birçok yeni kavram çıkmıştır. Her milletin kendi 

devletini kurup kendi kendini yönetmesi anlamındaki 

................................... de bunlardan biridir.

 Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki gelişmeler-

den hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

 A) Rönesans B) Fransız İhtilali

 C) Sanayi İnkılabı D) Reform
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İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile Avrupa ekonomik ve siyasi olarak zor durumda kalmıştı. Avrupalılar 

Osmanlıya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek 

amacıyla Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar aradılar. Bu arayış sonucunda Avrupalı denizciler yeni adalar, ticaret 

yolları ve Amerika kıtasını keşfettiler. Bu keşiflerinin tümüne birden Coğrafi Keşifler denilmiştir.

Bu bilgilerden aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Coğrafi Keşifler hangi ülkeler tarafından yapılmıştır?

B) Coğrafi Keşifler nedir?

C) Coğrafi Keşifler’in nedenleri nelerdir?

D) Avrupalı denizciler hangi yerleri keşfettiler?

1.

2.

Bu bilgilerden hareketle Rönesans’ın sonuçları ile ilgili noktalı yerler aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) Sanat                                       B) Bilim                                           C) Ekonomi                                       D) Din

Dünya’nın şekli ile ilgili 

bilimsel gerçeklerin ortaya 

çıkması Katolik kilisesine 

güveni azalttı. Bu durum 

Katolik kilisesinin eski gücünü 

kaybetmesine ve Avrupa’da 

Reform Hareketi’nin başla-

masına neden oldu.

Avrupa’da bilimsel düşünceye 

verilen önem arttı. Avrupa’da 

birçok bilimsel çalışmanın yapıldığı 

Aydınlanma Çağı’na ortam hazır-

ladı. Sorgulayıcı, eleştirici düşünce 

gelişti. İnsan ve insani değerlere 

daha fazla önem verilmesi ile Hü-

manizm kavramı ortaya çıktı.

Rönesans ile 

Avrupa’da insanın 

anatomik yapısı 

incelenerek resimler 

yapıldı. Rönesans 

Dönemi heykellerinde 

oran ve orantı 

kullanıldı.
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3.

4.

5.

“İnsanlar hakları bakımından hür ve eşit doğarlar ve öyle kalırlar. Bu haklar hürriyet, mülkiyet, güvenlik ve zulme karşı 

direnme haklarıdır. Her türlü egemenlik esas olarak millettedir. Her vatandaş hür bir şekilde konuşabilir, yazabilir ve 

yayında bulunabilir.“ Bu halk hareketleri Fransa’da monarşi rejiminin yıkılıp yerine cumhuriyetin kurulmasına neden 

oldu. Fransız İhtilali Yeni Çağı bitiren, Yakın Çağ’ı başlatan olay olarak kabul edildi. Fransız İhtilali sonucunda tüm dün-

yada milliyetçilik, eşitlik, özgürlük kavramları önem kazandı.

Bu bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Fransız İhtilali’nin uluslararası sonuçları nelerdir?

B) Fransız İhtilali ile hangi hakların önemi vurgulanmıştır?

C) Fransız İhtilali’nin nedenleri nelerdir?

D) Fransız halkına göre ülkeyi kim yönetmelidir?

Bu görsel Avrupa’da XV. ve XX. yüzyıllar arasında meydana gelen gelişmelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Fransız İhtilali                       B) Sanayi İnkılabı                      C) Rönesans                       D) Reform

Aydınlanma Çağı’nda doğayı incelemeye, deney ve gözlem yapmaya önem verildi. Galileo (Galile) Dünya’nın Güneş’in 

etrafında döndüğünü 1610’da bastırdığı kitabında anlattı. Dr. Harvey (Harvin) 1628’de tıp alanında çalışmalar yaptı. 

Descartes (Dekart) analitik geometriyi geliştirdi. Mozart dünyaca bilinen eserler verdi. Aydınlanma Çağı düşünürleri 

hemen hemen her konuyu incelediler. Toplum, doğa, insan, siyaset, ekonomi ve tarih alanında yeni fikirler ve 

düşünürler ortaya çıktı. Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen bilim ve teknolojideki gelişmeler Sanayi İnkılabı’nın 

temelini oluşturdu.

Buna göre Aydınlanma Çağında Avrupa’da

I .   Astronomi çalışmaları yapılmıştır.

II .  Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılmıştır.

III . Sosyoekonomik gelişmeler yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.                                     B) I ve II.                                     C) II ve III.                                      D) I, II ve III.
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DEĞİŞEN DÜNYA’DA DEĞİŞEN OSMANLI

a) Lale Devri Islahatları (1718 – 1730)

b) III. Selim Dönemi Islahatları (1789 – 1808)

 Osmanlı Devleti XVIII. yy’dan sonra birçok nedenden dolayı ıslahatlar yapmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Islahat Yapma Nedenleri

 Avrupa’nın gerisinde kalınması

 Savaşların kaybedilmesi

 Ekonominin bozulması

 Eğitim sisteminin çağın gerisinde kalması

 Merkezi idarenin bozulması

 Merkezde ve taşrada isyanlar çıkması

 1718, Pasorafça Antlaşması’yla başlayıp, 1730’da ortaya çıkan Patrona Halil İsyanı’na kadar geçen 

döneme “Lale Devri” denir.

 Dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

 Lale Devri ile başlayan 18. yy ıslahatlarını, 17. yy ıslahatlarından ayıran en önemli fark, 18. yy 

ıslahatlarının Avrupa örnek alınarak hazırlanmış olmasıdır.

Lale Devri Islahatları

 Doğu ve Batı klasikleri Türkçe’ye çevrildi. (Kültürel)

 Yeni kütüphaneler açıldı. (III. Ahmet Kütüphanesi) (Kültürel)

 İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi’nin çalışmalarıyla İlk Türk matbaası İstanbul’da kuruldu. 

(Teknik)

 Kâğıt, çini ve kumaş fabrikaları açıldı. (Ekonomik)

 Çiçek aşısı uygulaması başlandı. (Sağlık)

 Avrupa’nın bazı başkentlerinde geçici elçilikler açıldı. (İlk elçi / Paris – Yirmisekiz 

Mehmet Çelebi) (Siyasi)

 Yeniçerilerden Tulumbacı Ocağı (İtfaiye teşkilatı) oluşturuldu. (Toplumsal)

 Resim ve minyatür sanatı gelişti. (Sanat)

 Batı mimarisi örnek alınarak saraylar, yalılar, köşkler  ve bahçeler yapıldı. 

(Mimari)

 III. Selim ıslahatlarına yeni düzen anlamına gelen Nizam–ı Cedit de 

denilmiştir.

 Nizam–ı Cedit adında Avrupa tarzı yeni bir ordu oluşturuldu.

 İrad-ı Cedit adında bir hazine kurularak Nizam-ı Cedit ordusunun 

giderleri karşılandı.

 Avrupa’nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açıldı. (Paris, Londra, 

Viyana)

 Orduya subay yetiştirmek için “Kara mühendishanesi” kuruldu. 

(Mühendishaneyi Berri Hümayun)

 Yerli malı kullanımı teşvik edildi.

 Yabancı dilde eğitime önem verildi. (Fransızca devletin ilk resmi 

yabancı dili oldu.)

 Avrupa’daki edebiyat eserleri Türkçe’ye tercüme edildi.

 III. Selim dönemi ıslahatları, Kabakçı Mustafa isyanıyla sona 

ermiştir.
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c) II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 – 1839)

 Yenilik taraftarı bir padişah olan II. Mahmut döneminde birçok alanda yenilik 

yapılmıştır.

Askerî Alanda Yenilikler

 Yeniçeri Ocağı 1826’da kaldırıldı. Ocağın kaldırılmasında halkın ve ulemanın desteği 

alındı. Tarihte bu olaya Vakayı Hayriye (Hayırlı olay) denilmiştir.

 Asakir–i Mansure–i Muhammediye adıyla Avrupa tarzı yeni bir ordu 

oluşturuldu.

Yönetim Alanındaki Yenilikler

 Divan–ı Hümayun 

kaldırılarak yerine nazırlıklar 

(bakanlıklar) kuruldu.

 Tımar sistemi kaldırılarak, 

devlet memurlarına maaş 

bağladı.

 İlk defa nüfus sayımı yapıldı. 

(Askerî ve ekonomik amaçlı 

olduğu için sadece erkek nüfus 

sayılmıştır.)

 Posta ve polis teşkilatı kuruldu.

 Takvim–i Vekayi adıyla ilk resmi 

gazete çıkarıldı.

 1808 yılında Ayanlarla (Toprak 

ağaları) Sened-i İttifak imzalandı Bu 

senet padişahın mutlak otoritesini kısıtlamıştır. Çünkü 

ilk kez bir padişah (II. Mahmut Han) yönettiği insanlara 

(Ayan) vergi ve askerlik gibi konularda tavizler vermiştir.

Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler

 Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitim kurumları 

açılmıştır. (Rüşdiye, Tıbbiye, Harbiye vb.)

 İlköğretim zorunlu hâle gelmiştir.

 İlk defa Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.

 Yabancı dile önem verilmiş ve yabancı dil bilen 

çevirmenler yetiştirilmiştir.

Ekonomi Alanındaki Yenilikler

 Maliye Bakanlığı kurulmuştur.

 Kumaş, deri ve fes fabrikaları kurulmuş, yerli malı teşvik 

edilmiştir.

 Yerli tüccarlara gümrük vergilerinde kolaylıklar 

sağlanmıştır.
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d) Sultan Abdülmecid Dönemi Islahatları (1839 – 1861)
 Tanzimat Fermanı, I. Abdülmecid döneminde içişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından 

hazırlanmıştır.

Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayun’u) (1839)

 Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün halkın namus, can ve mal güvenliği 

devletin güvencesi altında olacaktır. (Toplumsal)

 Herkes kanunlar önünde eşit sayılacaktır. (Hukuki)

 Mahkemeler açık olarak yapılacak ve kimse haksız yere 

cezalandırılmayacaktır. (Hukuki)

 Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacaktır. 

(Ekonomik)

 Mal ve mülk kişiye ait olup miras bırakabilecektir. (Özel mülkiyet) 

(Ekonomik)

 Askerlik 4 yıl olarak mecburi yapılacaktır. (Askeri)

Önemi

 Anayasal düzene geçişin ilk aşamasını oluşturur.

 Padişahın gücü ilk kez kısıtlanmıştır.

Islahat Fermanı (1856)

 Tanzimat Fermanı’nın devamı niteliğindedir.

 İngiltere ve Fransa’nın baskısı sonucu ilan edilmiştir.

 Azınlıkların Osmanlı yönetiminden ayrılmasını önlemek ve dış ülkelerin iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla ilan 

edilmiştir.

 Azınlıklar kilise ve okul açma, devlet memuru olabilme hakları kazanmışlardır.

 Sultan Abdülmecid Han döneminde;

 Mustafa Reşit Paşa’nın girişimleriyle ilk kâğıt para bastırılmıştır.

 Paranın değerini korumak için Avrupa paralarının değerine eşit Mecidiye basılmıştır.

 1840’da posta hizmetleri ve Posta Nezareti açılmıştır.

 1838’de imzalanan Balta Limanı ticaret antlaşmasıyla Osmanlı ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiştir. 1881 yılında Osmanlı 

Devleti’nin borçlarını ödeyememesi üzerine alacaklı devletler (İngiltere - Fransa) tarafından “Duyun-u Umumiye İdaresi (Genel 

Borçlar)” kurulmuştur.

1827 İngiltere’den ilk buharlı gemi satın alındı.

1851 Boğazın iki yakasında geniz taşımacılığı yapan Şirket– Hayriye kuruldu.

1865 İlk demiryolu hattı İzmir – Aydın arasında inşaa edilmeye başlandı.

1888 İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu hattı açıldı.

1900 – 1908 İstanbul’dan Hicaz’a giden demiryolunun bir bölümü inşaa edildi.

1863 Memleket sandıkları kurularak tarıma maddi destek verilmesi sağlandı.

1888 Ziraat Bankası açıldı.

1895 Darülaceze açıldı.

Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Bazı Toplumsal ve Ekonomik Gelişmeler
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Aşağıda verilen bilgilerin doğru 

ya da yanlış olduklarını karşılarına 

işaretleyiniz.

Verilen kelimeleri aşağıdaki cümlelerden uygun 

olan boşluklara yazınız.

bakanlıklar

Şirket-i Hayriye

II.Mahmut Han

Ziraat Bankası

III. Ahmet

Tanzimat Fermanı

Tulumbacılar

Lale Devri

askeri

Sefaretname

Duyun-u Umumiye

D Y

1.
Islahat, eski kurumların kaldırılarak 

yerine yenisinin getirilmesidir.

2.

Siyasi, ekonomik ve sosyal ne-

denler ıslahat yapılmasını gerekli 

kılmıştır.

3.
Osmanlı Avrupa’da ilk elçiliğini Lale 

Devri’nde Paris’te açmıştır.

4.

I. Mahmut dönemi ıslahatlarına 

“Nizam-ı Cedit Islahatları” da 

denmiştir.

5.

Osmanlı tarihinde Vakayı Hayriye 

olarak bilinen olay Yeniçeri Oca-

ğı’nın kurulmasıdır.

6.

II. Mahmut döneminde Divan–ı Hü-

mayun kaldırılıp yerine bakanlıklar 

(nazırlıklar) kuruldu.

7.

Takvim–i Vekayi adıyla ilk resmi 

gazete kurularak halk bilgilendiril-

meye çalışılmıştır.

8.

Medreselerin yanında Avrupa tarzı 

eğitim kurumları Fatih döneminde 

kurulmuştur.

9.

Tanzimat Fermanı’nın ilanı Osman-

lı’da anayasal düzene geçişin ilk 

aşamasıdır.

10.

Tanzimat Fermanı ile azınlık hakları 

hakkında ilk düzenlemeler yapıl-

mıştır.

11.
İlk Türk matbaası Lale Devrinde 

açılmıştır.

12.

18. yy ıslahatlarını 17. yy. ıslahat-
larından ayıran en önemli özellik 
yapılan yeniliklerde Avrupa’nın 
örnek alınmasıdır.

1. .................................... ile padişahın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır.

2. Lale Devri padişahı ..................................................................... Han’dır.

3. 1851’de, boğazın iki yakasında taşımacılık yapan ......................

................................................................................................................... kuruldu.

4. Tarımı geliştirmek amacıyla kurulan memleket sandıkları 

zamanla ...............................................................’na dönüşerek tarıma 

destek sağlanmıştır.

5.  Osmanlı Devleti’nde, elçilerin gezip gördüğü yerler ile 

ilgili tuttuğu raporlara .................................................................... denir.

6. Lale Devri’nde yangınları söndürmek için Yeniçerilerden 

........................................................................................................ kurulmuştur.

7. 1718 – 1730 yılları arasındaki döneme ..............................................

......................................................................................................................... denir.

8. Osmanlı tarihinde ilk nüfus sayımı ..................................................... 

döneminde yapılmış olup .......................................... amaçlıdır.

9. Sultan II. Mahmud Han döneminde Divan-ı Hümayun 

kaldırılarak ............................................................................. kurulmuştur.

10. Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyememesi üzerine 

alacaklı devletler tarafından 1881 yılında ........................................

...................................................................................... idaresi kurulmuştur.

65

ÖRNEKTİR



Adım - 07 | TEST - 01

1. Osmanlı’da birçok alanda ıslahat yapıldığı gibi kültürel 

alanda da ıslahatlar yapılmıştır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin kültürel alan ile 

ilgili olduğu söylenemez?

 A) İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi’nin matbaayı kur-

ması

 B) Yeni kütüphanelerin açılması

 C) Avrupa’nın bazı başkentlerinde geçici elçiliklerin 

açılması

 D) Doğu ve Batı klasiklerinin Türkçe’ye çevrilmesi

2. III. Selim döneminde;

  Nizam–ı Cedit ordusu kuruldu.

  Yerli malı teşvik edildi.

  Yabancı dilde eğitime önem verildi.

 Buna göre, III. Selim döneminde aşağıdaki alanların 

hangisi ile ilgili yenilik yapılmamıştır?

 A) İdarî B) Askerî

 C) Kültürel D) Ekonomik

3. Osmanlı tarihinde birçok ıslahatın önündeki engelin kal-

dırılması “Vakayı Hayriye” olarak adlandırılan olay ile 

gerçekleşmiştir.

 Buna göre, bu olayın aşağıdakilerden hangisi olduğu 

söylenebilir?

 A) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

 B) Asakir–i Mansure–i Muhammediye isimli ordunun 

kurulması

 C) Divan–ı Hümayun’un kaldırılması

 D) Patrona Halil İsyanı’nın bastırılması

4. 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilerek

  Herkes kanun önünde eşit sayılmış,

  Vergilerin herkesin gelirine göre alınacağı kabul 

edilmiş.

  Mahkemelerin halka açık yapılmasına karar verilmiş-

tir.

 Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılamaz?

 A) Kanun üstünlüğü esas alınmıştır.

 B) Ekonomik haksızlıkların önüne geçilmeye çalışılmış-

tır.

 C) Yargının şeffaflığı ilkesi kabul edilmiştir.

 D) Halkın yönetimde söz sahibi olması sağlanmıştır.

5. Aşağıdaki ıslahat hareketlerinden hangisi diğerlerin-

den farklı bir alan ile ilgilidir?

 A) Nizam-ı Cedid Ocağı’nın kurulması

 B) İlk Osmanlı matbaasının açılması

 C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

 D) Asakir-i Mansure-i  Muhammediye’nin kurulması

6. Osmanlı Devleti, birçok nedenden dolayı bozulmuş 

ve işlevini yerine getirmeyen kurumları onarmıştır. Bu 

onarmalara ıslahat denilmiştir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ıslahat yapılması-

nın nedenleri arasında gösterilemez?

 A) Halkın yenilik yapılması isteği

 B) Savaşlarda alınan yenilgiler

 C) Ekonominin bozulması

 D) Merkez ve taşra isyanları
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7. Askeri

Siyasi Ekonomik

Kültürel

Islahatlar

 Osmanlı Devleti çöküntüden kurtulmak ve Avrupa’yı ya-

kalayabilmek için ıslahatlar yapmıştır.

 Buna göre, aşağıda verilen ıslahatlardan hangisinin 

şemada verilenler ile ilgili olduğu söylenemez?

 A) III. Ahmet Kütüphanesinin açılması

 B) Tulumbacı Ocağının kurulması

 C) Yeniçeri Ocağının kaldırılması

 D) Devlet memurlarına maaş bağlanması

8. Islahat Fermanı ile; azınlıklara devlet memuru olma hak-

kı, kilise ve okul açma izni verilmiştir.

 Buna göre, azınlıkların hangi alanda haklar kazandığı 

söylenemez?

 A) Siyasi B) Dinî

 C) Ekonomik D) Eğitim

9. Lale Devri’nde yapılan yenilik hareketlerinden bazıları 

şunlardır:

  Doğu ve Batı klasikleri Türkçeye çevrildi.

  Yeni kütüphaneler açıldı.

  Matbaada kitap basımına başlandı.

 Paragrafta verilen yeniliklerin aşağıdaki alanlardan 

hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

 A) Sağlık B) Ekonomi

 C) Kültürel D) Siyasi

10. Osmanlı Devletin’de;

  1840 yılında Posta Nezareti açılmıştır.

  1851 yılında Şirket-i Hayriye kurulmuştur.

  1888 yılında Ziraat Bankası açılmıştır.

  1888 yılında İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryo-

lu açılmıştır.

 Paragrafta verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz?

 A) Ulaşım alanında gelişmeler yaşanmadığına

 B) Tarıma destek vermek için çalışma yapıldığına

 C) Denizcilik alanında çalışma yapıldığına

 D) Askerî alanda bir gelişme yaşanmadığına

11. Osmanlı’nın son dönemde yaptığı ıslahatlardan bazıları 

şunlardır:

  Şirketi Hayriye kuruldu.

  İstanbul, Avrupa demiryolu hattı açıldı.

  Ziraat Bankası açıldı.

 Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Askerî düzenlemeler ile ordu desteklenmiştir.

 B) Tarım desteklenmeye çalışılmıştır.

 C) Denizcilik alanında yeni çalışmalar yapılmıştır.

 D) Ulaşım - taşımacılık sistemi geliştirilmiştir.
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Avrupa’ya karşı askerî üstünlüğünü kaybeden Osmanlı Devleti yeni yerler alamayınca ekonomisi daha da bozuldu. 

Bu duruma çözüm bulmak amacıyla XVII. yüzyılda padişahlar ve bazı devlet adamları çareler aramaya başladı. Bu 

amaçla dönemin aydınları devletin bozulan kurumlarıyla ilgili raporlar hazırladı. Bu raporlar doğrultusunda yenilikler 

yapılmaya çalışıldı. 

Bu bilgilere XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fetihler durmuştur.

B) Avrupalı devletler ordularını güçlendirmişlerdir.

C) Osmanlı Devleti duraklamanın çarelerini araştırmıştır.

D) Yapılan araştırmalar ile kötü gidişat önlenmiştir.

1.

2.

3.

Bu bilgilere göre matbaanın Osmanlıya geç gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik sebepler                                                                                       B) Siyasi anlayış

C) Okuma yazma oranının düşük olması                                                             D) El yazması eserlerin çokluğu

III. Selim ıslahatlara başlamadan önce halkın, askerlerin ve ulemanın ileri gelenlerinden devletin zayıflamasının neden-

leri ve neler yapılması gerektiği hakkında görüşlerini bildirmelerini istemiştir. Bu raporlarda askerî sorunlar ve bunların 

çözümleri hakkında görüşlerin yanı sıra idari ve sosyal meselelere de değinilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yeniliklerden hangisi idari meselelere değinildiğini kanıtlar?

A) Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kuruldu.

B) Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açıldı.

C) Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrildi.

D) Yerli malı teşvik edilmiştir.

İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gerekliliği 

üzerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş ve matbaa kurmak için izin istemiştir. Matbaanın kurulmasına işimizi kay-

bederiz korkusuyla hattatlar itiraz etmiş, matbaada dinî kitaplar basılmayacağı söylenince itirazlarına son vermişlerdir. 

Böylece Lale Devri’nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727’de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur.  

68

ÖRNEKTİR



S
O

R
U

L
A

R
A

D
IM

- 
0

7 
| 

Y
E

N
İ 

K
O

N
S

E
P

T

4.

5.

6.

7.

Tanzimat Fermanıyla;

I. Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması

II. Herkesin kanun önünde eşit olması

III. Herkesin gelirine göre vergi ödemesi

IV. Açık mahkemede ve eşit şartlarda yargılanma

gibi haklardan hangisi padişahın gücünün kısıtlandığının göstergesidir?

A) I.                                        B) II.                                        C) III.                                        D) IV.

• III. Selim döneminde Kara Mühendishanesi açılarak nitelikli subaylar yetiştirilmesi sağlandı.

• II. Mahmud Dönemi’nde klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açıldı.

• Abdülmecid döneminde Tanzimat ve Islahat fermanları ilan edilerek Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması ve 

azınlık ayaklanmalarının önüne geçilmek istendi.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin son dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Rejim değişikliğine gidilmiştir.

B) Ordunun yenilenmesine çalışılmıştır.

C) Modern eğitim kurumları açılmıştır.

D) Fransız İhtilalinin olumsuz etkileri önlenmeye çalışılmıştır.

Aşağıda Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren bazı gelişmeler verilmiştir.

* Duyun-u Umumiye İdaresi kuruldu.

* Posta Nezareti kuruldu.

* Şirket-i Hayriye kuruldu.

* Takvim-i Vekayi adlı gazete çıkarıldı.

Buna göre ;

I . Ekonomik olumsuzluklar yaşanmaktadır.

II . Toplumsal yardım kuruluşları kurulmuştur.

III . Haberleşme alanında yenilikler yapılmıştır.

yargılarından hangileri verilen bilgilerden çıkarılabilir?

A) Yalnız I.                                          B) I ve II.                                    C) I ve III.                                D) I, II ve III.

Bu görsellere göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çalışma yapılan alanlardan biri 

değildir?

A) Mimari                                      B) Ekonomi                                      C) Ulaşım                                    D) Sağlık

             Ziraat Bankası                                         İzmir-Aydın demiryolu                                   III. Ahmet çeşmesi
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OSMANLI’DAN KALAN MİRASIMIZ
 500 yılı aşkın üç kıtada birçok milleti içinde barındırmış olan Osmanlı Devleti zengin bir kültür ve sanat anlayışına sahiptir.

 Osmanlı Devleti’nin kültürel yapısının oluşmasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin etkisi olduğu gibi Avrupa, Asya ve Afrika 

ülkelerin de etkisi olmuş bu kültürler yaşam şekilleri, kıyafetleri, müziği ve mimari özellikleriyle Osmanlı Devletini etkilemiştir.

a) Osmanlı Kültür ve Sanatına Örnekler

Mimari

 Osmanlı Devleti’nde gelişen sanat dallarında en büyük pay mimariye aittir. Osmanlı 

mimarlarının yaptığı camiler, medreseler, köprüler, hamamlar ve imarethaneler 

(yemek yenilen yer) çağının çok üstünde bir estetik anlayışını yansıtmaktadır.

 Osmanlı, mimari eserlerinde insanları düşündüğü kadar hayvanları da düşünmüştür. 

Kuşlar için yapılan kuş evleri ve mezar taşlarına kuşların su içebileceği bölümlerin 

yaptırılması bunun en güzel örneklerinden sadece bir kaçıdır.

 Osmanlı Devletinde dini - sivil ve askeri alanlarda mimari yapılara birçok örnek 

gösterebiliriz.

 Örneğin Kuruluş Dönemi’nde Bursa Ulu Camii ve Edirne Üç Şerefeli Camiileri 

(Selçuklu etkisi görülür) ve Yükselme Dönemi Klasik Osmanlı mimarisine 

Süleymaniye, Selimiye ve Fatih camileri örnek gösterilebilir.

 Lale Devrinden sonra yapılan mimari eselerde ise Avrupa etkilerinin görüldüğü 

Barok ve Rokoko tarzında mimari yapılara rastlanır. Beşiktaş Dolmabahçe Cami ve 

Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi sarayları bunlara örnek gösterilebilir.

ORTAKÖY CAMİ
Osmanlı 

Mimarisinde Avrupa 
Tarzına örnektir

Yükselme - Klasik

Klasik Osmanlı Mimarisi

(Avrupa Tarzı)
Barok ve Rokoko

Kuruluş Dönemi

ADIM

08
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Minyatür Sanatı

Seramik Sanatı

Çinicilik

Ebru Sanatı

 18. yüzyıla kadar Türk sanatlarında önemli bir yere sahip olmuştur.

 Özellikle Fatih dönemiyle birlikte çok sayıda sanatçı minyatür alanlarında eserler vermişlerdir.

 Kanuni dönemindeki “Matrakçı Nasuh” ve Lale Devrindeki “Levni” önemli minyatür sanatçılarındandır.

 Genelde süs eşyası olarak kullanılan vazo ve tabak gibi eşyaların üzerine kırmızı lacivert ve mavi tonları ile yapılan süslemelerdir.

 Selçuklu mimari eserlerinde görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nde de önemli bir yere sahiptir. Toprağın pişirildikten sonra şekil 

verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı el sanatıdır.

 Genelde mimari yapıların duvarlarını süslemek için kullanılır.

 Turkuaz, mavi, kırmızı ve tonlarının kullanıldığı gül, karanfil ve çiçek resimleri yapılarak oluşturulan süslemelerdir.

 Ebru; suda erimeyen 

boyaların yüzeye 

serpilip kâğıda alın-

masıyla oluşan kâğıt 

süsleme sanatıdır.
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Oymacılık Sanatı

Taş İşçiliği

Hattatlık

 Cami ve türbelerin mihraplarında, kapı, pencere ve ahşap evlerin iç ve dış kısımlarında göze çarpar.

 Osmanlı Devleti’nde tahta oymacılığına “naht” denilmiştir.

 Osmanlı Devleti’nde mimari yapıların ana kapılarında, sütun başlıkları, minare şerefeleri, mihrap ve minberlerinde sebil ve şadır-

vanlarında görülür.

 Osmanlı güzel yazı sanatıdır.

 Mimari yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılır.

 Kanuni döneminde Ahmet Karahisari ve 17. yüzyıldaki Hafız Osman önemli hattatlardan bazılarıdır.

 Bursa Ulu Camii bu alandaki süslemelerin en zengin olduğu yapılardan biridir.
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Osmanlı Toplumundan Örnekler

Misafirperverlik

Türklerde Doğa ve Hayvan Sevgisi

Güvenilirlik

Birçok seyyah Osmanlı ülkesini gezmiş ve Osmanlı kültürü hakkında birçok bilginin günümüze gelmesini 

sağlamışlardır.

Beldeye geldiğimiz saatlerde, biz çarşıdan geçerken bazı kimseler dükkanlarından çıkıp hayvanlarımızın dizginlerine yapıştılar. Bir 

başka grup ise bunlara engel olmaya kalkıştı o yüzden aralarında kavga çıktı. Hatta bazıları birbirlerine bıçak çekmeye kalkıştı. 

Ne söylediklerini anlayamadığımız için müthiş bir korkuya kapılarak, bölgede yol kesicilik yapan Germiyanlılarla karşılaştığımızı bu 

şehrin onlara ait olduğunu ve mallarımızı elimizden almaya çalıştıklarını sandık. Ortalıkta tam bir kargaşa yaşanıyordu, tam bu sıra-

da Cenab-ı Hak Arapca bilen bir yolcuya rast getirdi. Ondan bu kişilerin birisinden ne istediklerini sordum. Korkmayın dedi. Bunlar 

ahilerdir. Ahi Sinan’ın, diğerleri ise Ahi Dumanın yoldaşlarındandır. Her iki grupta kendi zaviyelerine inmemizi istiyorlar.” Batuta, 

misafirlerini ağırlamak için gerekiyorsa kavga eden gruplar karşısında hayretler içinde kalmıştı. Neyseki sorunun kura çekimi ile 

halledildiğini ifade etmiştir. İbn-i Batuta - Denizli (Ladik) – 1332

“Biz bu bölgeden geçerken her yerde çiçekler gördük. Bunlar Türklerin dedikleri gibi nergis, sümbül, lalelerdi. Uygun bir mevsim 

olmayan kış ortasında onları açmış görmek bizi şaşırttı. Rumeli’de nergis ve sümbül boldur ve bunların çoğunun olağanüstü bir 

kokusu vardır ki bu güzel kokuya alışık olmayanlarda baş ağrısına neden olur. Lale, küçük ve kokusuzdur fakat güzelliği ve çeşitli 

renklerinden dolayı hayran olunur. Çiçekleri çok seviyorlar. Hiç savurgan olmadıkları halde güzel bir buke için birkaç akça ödemek-

ten çekinmezler. Hediye olarak aldığım çiçekler bana pahalıya mal oldu. Cornelius de Bruyn - (1678)

“Yol arkadaşım olan bir Macar subayın eşyası ile kendi eşyamı nakletmek üzere bir köylünün yük arabasını kiraladım. San-

dıklar, portmantolar, dengler, kürkler, atkılar açıktaydı. Son derece nazik bir Türk bana refakat teklifinde bulundu. Köylü de 

öküzlerini koşumdan çıkarıp bizi bütün eşyalarımızla birlikte sokak ortasında bıraktı. Ben onun uzaklaştığını görünce burada 

birisinin kalması lazım dedim. Yanımdaki Türk hayretle sordu: “Niçin?” “Eşyalarımızı beklemek için tabi.” dedi. Müslüman 

Türk şu cevabı verdi. Buna gerek yok. Eşyalarınız bir hafta geceli gündüzlü burada kalsa bile kimse ilişmez. Ben bu söze 

itimat ederek eşyaları bıraktım ve döndüğümde her şeyi eksiksiz, yerli yerinde buldum. Şunu da hatırlatayım ki o bir hafta 

zarfında Türk askerleri mütemadiyen oradan geçmekteydi. Bu vaka bütün İngiliz kiliselerinin kürsülerinden Hristiyanlara 

ilan edilmelidir! İçlerinden bazıları rüya gördüklerini zannedeceklerdir. Artık uykularından uyansınlar.” F.H.A Ubicini - 

1800’lerde Osmanlı

b) Seyyahların Gözünden Osmanlı

     Gezip görmeyi kendi iş edinmiş kişilere Seyyah denir.

       Seyyahların görüp, elde ettiği bilgi ve izlenimleri yazdıkları eserlere ise seyahatname denir.

       Birçok seyyah Osmanlı topraklarını gezmiş, gördüklerini kaleme alarak eserlerinde anlatmıştır.
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Aşağıda verilen bilgilerin doğru 

ya da yanlış olduklarını karşılarına 

işaretleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun 

olanlar ile tamamlayınız.

misafirperverliği

seyyahlar

kuş evleri

Topkapı

Seyahatname

Evliya Çelebi

hat

İbn-i Batuta

mimari

Seramik

Sultan Ahmet Camii

D Y

1.

Osmanlı Devleti’nde farklı birçok 

milletin yaşaması zengin bir kültü-

rel yapının oluşmasını sağlamıştır.

2.

Edirne Selimiye Camii Osman-
lı Devleti’nden günümüze kalan 
önemli mimari eserler arasında yer 
alır.

3.

Bir ülkenin kültürel varlıkları giyim 

tarzından, mimari yapılarına kadar 

kendine özgü her şeydir.

4.

Osmanlı’nın Yükselme Dönemi’n-

deki mimari yapılarına Dolmabah-

çe Sarayı ve Yıldız Sarayı örnek 

verilebilir.

5.

Rokoko ve Barok tarzı yapılar 

Osmanlı Devleti’nin 1700 ve 1800’lü 

yıllarda inşa ettiği yapılarda görü-

lür.

6.

Minyatür, çinicilik, hat gibi el sanat-

ları Osmanlı devletindeki yaygın 

sanatlardır.

7.

Osmanlı Devleti, mehter takımını 

kurarken Avrupa’daki bandoları 

örnek almıştır.

8.
Gezip görmeyi kendine iş edinmiş 

kişilere seyyah denir.

9.

Osmanlı Devletinde 17. yüzyılda 

yaşamış en ünlü seyyah Katip 

Çelebi’dir.

10.
Osmanlı Devleti mimari yapılarında 

Selçuklu ve Avrupa etkileri görülür.

11.

Dolmabahçe Sarayı Barok ve 

Rokoko tarzına örnek bir mimari 

yapıdadır.

1. 17. yüzyılda Osmanlı’da yaşamış ve .................................... adlı 

eseri yazmış seyyah ..............................................................................’dir

2. Osmanlı Devleti’ni gezen ................................................. sayesinde 

Osmanlı kültürü hakkında birçok şey öğrenebiliriz.

3. ............................................................................... 14. yüzyılda Anadolu’yu 

gezerek dönemin yaşam tarzı hakkında bize önemli bilgi-

ler vermiştir.

4. Anadolu’yu gezen birçok gezgin Anadolu halkının ..................

........................................ hakkında güzel ifadeler kullanmışlardır.

5. Osmanlı Devleti’nde vazo ve tabak gibi eşyaların süslen-

mesine ....................................................................................... sanatı denir.

6. Günümüzdeki mavi çinileriyle ünlü olan İstanbul’daki cami 

............................................................’dir.

7. .................................................................................. Sarayı, Osmanlı klasik 

mimarisine örnek gösterilebilir.

8. Osmanlı Devleti’nde gelişen sanat dalları içerisinde en 

büyük pay ..........................................................................................ye aittir.

9. Osmanlı’da mimari yapıların iç ve dış duvarlarını süsle-

mek için kullanılan yazı sanatına .......................... sanatı denir.

10. Osmanlı Devleti mimari eserlerinde insanları düşündüğü 

kadar hayvanları da düşünmüştür. Kuşlar için yapılan 

................................................ bunun en güzel örneklerinden biridir.
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Adım - 08 | TEST - 01

1.  Osmanlı Devleti, kültürel olarak çok zengin bir yapı-

ya sahiptir.

  Osmanlı’da minyatür sanatı 18. yy’a kadar önemini 

korumuştur.

  Çinicilik sanatı Selçuklu mimari eserlerinde görül-

düğü gibi Osmanlı Devleti döneminde de önemli bir 

yere sahiptir.

 Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan 

hangisi yapılamaz?

 A) Farklı milletlerin Osmanlı Devleti yönetimi altında ol-

ması kültürel çeşitliliği arttırmıştır.

 B) Osmanlı Devleti askeri yapısıyla Avrupa’yı etkilemiş-

tir.

 C) Osmanlı Devleti’nde yapılan sanat dallarından birisi 

de minyatürdür.

 D) Çinicilik sanatı hem Selçuklu hem de Osmanlı Devle-

ti zamanında bilinmektedir.

2. 17. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı topraklarını 40 yıldan 

uzun bir süre gezmiştir.

 Seyahatnamesinde;

  Hazerfen Ahmet Çelebi’nin yaptığı uçuş talimlerini 

anlatmıştır.

  İstanbul’da hekimlik, marangozluk, peynircilik gibi bir-

çok meslek dalının olduğundan bahsetmiştir.

 Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

 A) Bu bilgileri anlatan seyyah, Evliya Çelebi’dir.

 B) İstanbul’daki insanların geçimlerini nasıl temin ettik-

leri hakkında bilgiler verilmiştir.

 C) Osmanlı Devleti’nde bilimsel ve teknik çalışmalar 

yapılmaktadır.

 D) Seyyahların yazdığı seyahatnamelerde toplum hak-

kında tüm bilgilere yer verilmiştir.

3 Osmanlı Devleti yüzyıllar boyu birçok seyyah tarafından 

gezilmiştir.

  İbn-i Batuta – Faslı

  Jean Thevanot – Fransız

  Lady Montegu – İngiliz

 Yukarıda verilen seyyahlara bakılarak aşağıdakiler-

den hangisi kesinlikle söylenebilir?

 A) Tüm gezginler aynı dönemde Osmanlı ülkesini gez-

mişlerdir.

 B) Osmanlı toplumu hakkında olumlu yazılar yazmış-

lardır.

 C) Farklı yerlerden birçok kişi Osmanlı Devleti’ni ziyaret 

etmiştir.

 D) Türkler yabancılara karşı hoşgörülü ve misafirperver 

bir toplumdur.

4. Osmanlı Devleti’ni gezip dolaşmış seyyahlar Osmanlı 

toplumunun;

  Hayvan sevgisini,

  Misafirperverliğini,

  Doğa sevgisini

 yazdıkları seyahatnamelerde anlatmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu halkının yukarıda 

verilen özelliklerine örnek gösterilemez?

 A) Kimsenin eşya ve parasının dükkanlarda kaybolma-

ması

 B) Leylekleri tedavi eden vakıflar kurmaları

 C) Ahilerin sofralarının herkese açık olması

 D) Evlerin bahçelerinde çok çeşitli çiçek ve ağaçların 

olması
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“Türkler çok yaşarlar, az hasta olurlar. Bu durumun sebeplerinden birisi sık sık hamama gitmeleri ve giyinip içme-

lerindeki itidalleridir.” “Türklerde ağaç kesmek tüm mahalle halkını ayağı kaldıran büyük bir suç sayılırdı.” “Türkler 

Ramazanda iftara davet ettikleri misafirlerini uğurlarken onlara ‘Ramazan’ adında bir miktar para veya kıymetli eşya 

hediye ederdi.”

Bu bilgilerden hareketle Türk halkı ile ilgili,

I . Misafirperverdirler.

II . Çevreye saygılıdırlar.

III . Temizlik anlayışı gelişmemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.                                       B) I ve II.                                     C) I ve III.                                    D) II ve III.

1.

2.

Osmanlı evleri ile ilgili görsele göre Osmanlı toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin bir bilgi 

edinilebilir?

A) Ekonomik yapı

B) Eğitim seviyesi

C) İdari yapı

D) Mimari yapı
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3.

5.

Ramazan aylarında hâli vakti yerinde olanlar hiç tanımadıkları, bilmedikleri mahalleleri dolaşmaya çıkarlarmış. Oralar-

daki bakkal, manav gibi esnafa uğrar, dükkânın ıssız bir anını kollar ve dükkân sahibiyle baş başa kalınca sorarlarmış: 

“Zimem defteri var mı?” (Zimem defteri, borçlunun ismini ve ne kadar borcu olduğunu gösteren, günümüzdeki veresiye 

defteri) Zimem defterinin olduğunu öğrenen kişi kimin ne kadar borcunu ödediğini öğrenme gereği duymadan “Baştan, 

ortadan ve sondan şu kadar sayfanın borcunu hesapla.” dermiş. Hesaplanan borcu ödedikten sonra da “Haydi, Allah 

kabul etsin.” deyip dükkândan çıkarmış. Borç ödeyen kişi kimin borcunu ödediğini, borcu ödenen kişi de hayır sahibinin 

kim olduğunu bilmezmiş.

Osmanlı toplumunda görülen bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi şekilde açıklanabilir?

A) Gelenek ve görenek

B) Zekât

C) Yardımlaşma

D) İnsan sevgisi

Bu bilgilerde ebru sanatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Nasıl yapılır?

B) Ne zaman ortaya çıkmıştır?

C) Dünyaya yayılması hangi yolla olmuştur?

D) Niçin ebru adı verilmiştir?

4.

A)                                                                                                 B)                     

C)                                                                                                 D)

Aşağıdaki görsellerden hangisi Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnek gösterilemez?

Ebru, Türkistan’da ortaya çıkıp oradan İpek Yolu ile dünyaya yayıldığı 

düşünülen bir sanat dalıdır. Ebru sanatı Türk medeniyeti tarafından 

benimsenmiş, hat sanatı ile ilerlemiştir. Ebru kıvamlı suyun üzerine gül dalı 

ve at kılından mamul fırçalar yardımıyla sığır ödü ilave edilerek ayarlanmış, 

suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan kâğıt 

bezeme (süsleme) sanatıdır. Kâğıt yüzeyinde buluta benzer şekiller 

oluştuğu için bu sanatın adına “bulutumsu” manasına gelen Farsça “ebrî” 

denilmiştir. Bu sanatın adı daha ahenkli söylenişinden olsa gerek “ebru 

”ya dönüşmüştür. Kâğıt üzerinde mermere benzer damarlar görüldüğü için 

Avrupalılar ebru kâğıdına “mermer kâğıdı” ismini vermişlerdir.

78

ÖRNEKTİR




